УПЕРЕД ДО МРІЇ

ДОБРІ
МУЛЬТИКИ
И
ЛЕОНІДА
ТИВОНЮКА
А
стор.

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ЦІНА ДОГОВІРНА
Ц
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У НАЙБЛИЖЧІ МІСЯЦІ ДО ВІЙСЬКА
ХОЧУТЬ МОБІЛІЗУВАТИ БЛИЗЬКО
ДВОХ ТИСЯЧ ВОЛИНЯН
8
стор.

РЕАЛІЇ

СКЕЛЕТИ НІЧНОГО
БЮДЖЕТУ

У 1996 році депутати вночі ухвалювали Конституцію
України. Наприкінці 2014 року, теж уночі, депутати
ухвалили головний фінансовий документ країни –
бюджет.
стор.

9

ВИБОРИ

ЕКОНОМІКА

ПОЧОМУ ГОЛОС НА ВОЛИНІ?

Вибори – річ недешева. Це стосується як витрат із
бюджетів різних рівнів, так і розходів з кишень кандидатів
або їхніх заможних покровителів. Наприклад, для
проведення позачергових виборів депутатів Верховної
Ради України Центральній виборчій комісії виділили 957
мільйонів гривень. Лише на друк бюлетенів було виділено
понад 80 мільйонів гривень.
стор.

4

ПОДАТОК НА МЕТРИ

28 грудня 2014 року
президент України
Петро Порошенко
підписав закон,
який вносить значні
зміни в податкове
законодавство.
Експерти вже
розкритикували
такі пропозиції
уряду. Мовляв, так,
паски затягувати
потрібно, втім закон недопрацьований, а наміри зібрати
надходження в бюджети вдарять по бідному населенню.
Ті ж, до кого податкове законодавство було лояльне,
знову залишаються «у шоколаді»,
стор.
бо закон має купу дірок.

7
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НЕВЖЕ?

БУКВА ЗАКОНУ

ДЕПУТАТИ
ВІДПУСКАЮТЬ
55-РІЧНИХ ЖІНОК НА
ПЕНСІЮ ДОСТРОКОВО

Верховна Рада дозволила 55-річним жінкам
до 2022 року достроково виходити на пенсію.
Відповідні зміни до законодавства народні
обранці ухвалили 14 січня.
Законом, який подав на розгляд ВР народний депутат Юрій-Богдан Шухевич, внесено зміни до статті
40 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у яких ідеться про те, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід)
за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня
2000 року.
Згідно із запропонованими змінами, за бажанням
пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1
січня 2022 року (нині – до 1 січня 2016 року) або в разі,
якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року,
становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії
також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які
60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1
липня 2000 року незалежно від перерв.
Також встановлюється, що до 1 січня 2022 року
(нині – до 1 січня 2015 року) право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося
55 років, за наявності страхового стажу не менш як 30
років та за умови звільнення з роботи.
У цьому випадку розмір їхніх пенсії, обчислений
відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28
цього закону, зменшується на 0,5% за кожний повний
чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газету
у поштову скриньку,
її можна передплатити
Увага! Вартість
передплати на місяць –

13,47 грн
28,59 грн
на 12 міс. – 58,38 грн
на 3 міс. –

на 6 міс. –

Передплатний
й
індекс –

49831

Вартість передплати вказана
на
без урахування послуг
поштового зв’язку

4,29

грн

У ЛУЦЬКУ ХОЧУТЬ ЗБУДУВАТИ
ДОВГООЧІКУВАНИЙ ПІДЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД

П

ідземний перехід через проспект
Соборності біля гіпермаркету
«Там Там» планують збудувати
протягом 2015 року.
Про це під час презентації концепції підземного переходу розповіли представники
замовника ТзОВ «Ілос» та забудовника ПП
«Реммеблі».
Нині розроблено дві концепції підземного переходу. Як пояснив автор проектів, литовський архітектор Відімантас Самаліоніс, з
інженерної точки зору та функціональності
обидві роботи схожі. Вони матимуть торгові
місця, два виходи і входи з обох боків вулиці.
Копати перехід планують ближче до ресторану «Брама», а отже, ймовірно, посунуть тролейбусну зупинку.
Споруда, яка буде над землею, має різні
дизайнерські рішення. Одне з них – більш
«міський тип», пояснює архітектор. Інше –
доповнює зовнішньо ТЦ «Порт City».
Забудовники кажуть, що вибирати кращий варіант будуть лучани шляхом голосування на сайті торгового центру. Для вибору
містянам дадуть 2-3 тижні. Опісля приблизно 2-3 місяці триватимуть проектні роботи
та проведення тендеру для будівництва. Завершити роботи сподіваються до кінця року.

Саме ж будівництво прогнозовано триватиме 2 місяці. Суму інвестицій поки що не називають, оскільки не виготовлено проектну
документацію.
Копати перехід планують відкритим
способом, тобто руйнуючи асфальт. Відповідно на період будівництва почергово перекриватимуть дорожні смуги. Директор з
маркетингу «Порт Сіті Груп» Галина Химчик
розповідає, що загалом площа підземно-

го переходу, згідно з концепцією, сягатиме
1600 кв. м. З них 500 кв. м – торгові площі.
Перехід матиме жіночу та чоловічу вбиральні, ліфт.
Нагадаємо, що будівництво підземного
переходу було передбачено містобудівними
умовами надання землі для будівництва торгового центру і мало би бути вже виконане,
оскільки тут велике нагромадження транспорту та пішоходів.

ПОПАВСЯ

БРАТА ЕКС-ГУБЕРНАТОРА ВОЛИНІ СПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ
Співробітники СБУ впіймали на
гарячому заступника голови Рівненської
облдержадміністрації Тараса Пустовіта,
який доводиться рідним братом ексгубернатору Волині Григорію Пустовіту.
Як повідомила «Четверта влада», силовики викрили корупційний механізм, що передбачав отримання протягом певного часу
хабара від місцевих перевізників за сприяння в конкурсах із перевезення пасажирів на

міжміських і приміських автобусних маршрутах.
Тараса Пустовіта затримали 11 січня під
час отримання чергової «порції» хабара у 8
тисяч доларів.
Слідчі УСБУ в Рівненській області
відкрили кримінальне провадження за ч.
3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди у великому розмірі або вчинене службовою осо-

бою, яка займає відповідальне становище).
За словами голови Рівненської ОДА Віталія Чугуннікова, нині його підлеглого відсторонено від роботи. Триває службове розслідування.
Як відомо, Тарас Пустовіт майже на п’ять
років молодший від старшого брата, колишнього голови Волинської облдержадміністрації Григорія Пустовіта, який очолює волинський осередок партії «Батьківщина» і є
депутатом Луцької міськради.

ГУЛЯЄМО

СВЯТКОВИХ ДНІВ В УКРАЇНІ НЕБАГАТО

ПРИНАЙМНІ ТАК ВВАЖАЮТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНСАЛТИНГОВІЙ КОМПАНІЇ «MERCER»
В Україні 10 святкових
днів: 1 січня – Новий рік, 7
січня – Різдво, 8 березня –
Міжнародний жіночий день,
12 квітня – Великдень, 1 і 2
травня – День міжнародної
солідарності трудящих, 9
травня – День Перемоги, 31
травня – Трійця, 28 червня
– День Конституції та 24
серпня – День незалежності.
Попри поширений стереотип, порівняно із іншими країнами світу, 10 святкових днів
– це небагато. Кількість свят
варіюється від 7 у Мексиці до 18
у Індії та Колумбії. Британці відпочивають 8 днів, німці – 9, американці та поляки – 10, китайці,
канадці, данці та французи – 11,
бразильці – 12, росіяни – 14,
японці – 15.

Кількість святкових днів

7
Мексика

8

18
16
15
14
13
9 10 11 12

НідерАвстраланди,
лія,
ВеликоОАЕ,
британія, Румунія,
Угорщина Сербія,
Німеччина

Україна,
В’єтнам,
США,
Польща,
Португалія,
Норвегія,
Люксембург,
Бельгія

Дослідження, проведене у
Великобританії, свідчить, що
святкові дні шкодять економіці
країни. Додатковий дохід, отри-

Сінгапур,
Китай,
Нова Зеландія,
Канада,
Хорватія,
Данія,
Франція,
Італія,
Швеція

Тайвань,

Гонконг,
Бразилія,
Чехія,
Австрія

Індія,
Пакистан, Філіпіни, Туреччи- Південна
Корея, Колумбія
на,
Словач- Малайзія,
Таїланд
чина
Індонезія, Японія,
Чилі,
Марокко,
АргентиРосія,
на,
Іспанія
Фінляндія

маний магазинами та ресторанами, не перекриває втрат інших
галузей. Через це нещодавно
Португалія (перебуваючи у фі-

нансовій кризі) навіть скасувала
на 5 років 4 зі своїх 14 свят – тепер португальці, як і українці,
мають 10 святкових днів.
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Євгенія СЕМЕНЮК

С

вятковий тиждень в центрі
Луцька обернувся черговим
казусом на дорозі. Утім відтоді,
як на вулиці Коперника так-сяк привели
до ладу проїжджу частину, сумувати
мешканцям цієї вулиці не доводиться:
любителі нічних авторалі таранять
огорожу місцевого дитячого садочка
з регулярністю, якій можна було б
позаздрити.

ПОЧАТОК СІЧНЯ 2015-ГО –
СПРОБА НОМЕР ДЕСЯТЬ!

«ОПЯТЬ 25!»

відомство. Мають сказати своє слово дорожні служби УМВС, крім того, територію ДНЗ
намагалися захистити і з міської ради – але
чиновники недооцінили можливості луцьких
водіїв. Буквально за кілька тижнів до цієї аварії тротуар відгородили від проїжджої частини достатньо міцним металевим парканом,
та вже перед Новим роком і його довелося
заново зварювати: ще до того, як випав сніг,
хтось просто розніс своїм автомобілем одну
ланку.
Звісно, сторож садочка не щоразу встигає занотувати номери чергового автогероя:
достатньо часто поціновувачі міських автогонок просто тікають з місця пригоди. Ось
це в жовтні 2014 року ремонтували за рахунок батьківських коштів. Дрібничка, але неприємно.
За осінь-зиму 2014-2015 років січнева
аварія стала третім поспіль інцидентом на
цьому повороті. Автолюбителі кажуть, що
тут – реально аварійно небезпечна ділянка,
те саме каже і статистика: за останні роки в
огорожу дитячого закладу машини в’їхали
ДЕСЯТЬ разів.
Справді, не щоразу бувають винні водії:
по-перше, тут насправді дуже несподіваний
поворот, виїзд з вулиці Коперника по Чехова
на проспект Волі йде під тупик кутом 90 градусів. По-друге, хіба в Луцьку хтось чистить
дороги від снігу, хоча б як виняток?

І ВЗИМКУ, І ВЛІТКУ – З ОДНИМ
РЕЗУЛЬТАТОМ
Як повідомили працівники ДНЗ № 25
«Малятко», огорожа якого і приймає на себе
автоудари нічних лихачів, за наслідками цієї
аварії триває слідство. Водій «Опеля» став
десятим героєм розбитого паркану, причому йому «пощастило» протаранити не лише
огорожу садочка та елементи фізкультурного майданчика.
Оскільки частотність ДТП на цьому місці не могла не впасти в очі, зараз над тим,
як нарешті захистити садок, думає не одне

Ось під час однієї з зимових нічних аварій
біля ДНЗ № 25, в січні 2012 року, водій автомобіля сам погодився компенсувати закладу
заподіяну шкоду, при тому, що тоді довелося
замінювати електроопору на куті садочка та
двору. Тоді, зі слів завідувачки «Малятка» Тетяни Климук, машину просто розвернуло по
кризі, але конфлікту з цього приводу не виникло: сторони все вирішили мирно. Втім за
кілька місяців історія повторилася. Отже, річ
таки не лише у зимовій погоді?
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ПО-ЦИГАНСЬКИ

РОМАМ ДОКУМЕНТИ
НЕ ПОТРІБНІ?
Близько 40% ромського населення в Україні не
має ідентифікаційних документів. Скільки таких
на Волині, на жаль, достеменно не відомо. А все
тому, що й досі не розроблено дієвого механізму
своєчасного виявлення громадян ромської
національності, які не мають документів, що
засвідчують особу.

ЛУЦЬК – ЦЕ ЄВРОПА?
Спробуймо уявити собі, що у якомусь
європейському містечку в муніципальний
дитячий заклад десять разів поспіль влітають міські машини, з практично нульовою
реакцією влади майже за всю каденцію її
очільника? Здавалося б, територія дитячого
садочка – це найбезпечніше місце у місті, чи
не так? Невідомо, скільки ще ударів витримає металеве оздоблення фізкультурного
майданчика та хто з місцевої дітвори відчує
це на собі.
Спеціалісти з дорожнього руху радять
звернутися до «Луцькавтодору», бо ці гонки
колись матимуть набагато гірший результат,
аніж розбитий паркан та пошкоджена голова
чергового нічного лихача. Як варіант, пропонують звести більш масивний захист цієї території. Зі слів начальника управління освіти
Луцької міськради Олега Гребенюка, оскільки зі встановленим вуличним парапетом
результату не вийшло, найближчим часом
тут, можливо, спробують поставити бетонні
тумби.
Можна просто зробити так, щоб любителям швидкого авторуху не було вигідно
робити з вечірньої вулиці трасу для ралі.
Найпростіше – це викласти поперек шляху
комплекс «лежачих поліцейських», бо на візуальні знаки, здається, ані водії, ані влада
вчасно прореагувати просто не здатні.

– Через відсутність документів, що засвідчують
особу, люди стикаються з труднощами в різних сферах
життя, – запевняє заступник громадської організації
«Терне Рома» Тетяна Логвінюк. – Звісно, є різні причини відсутності документів у ромів. Дехто не замінив
своїх ідентифікаційних документів радянського зразка на нові в установлені терміни. Інші взагалі ніколи
не мали свідоцтва про народження, що ускладнює
процес отримання паспорта. Є й такі ромські родини, які проживали без документів із покоління в покоління. Звичайно, частина представників громади не
відчуває потреби в отриманні документів, але решта
прагне цього і роками шукає розв’язання проблеми в
різних установах.
За словами консультанта «Терне Рома» Віктора
Пенька, аби залагодити проблему з видачею ідентифікаційних документів, потрібно спочатку встановити
точну кількість осіб, які їх не мають.
– Якщо в містах проблем з оформленням документів нема, то в сільській місцевості навпаки, – наголошує він. – Достеменно невідомо, скільки ще ромів потребують допомоги в цьому питанні. І до його
розв’язання мають долучитися не лише працівники
внутрішніх органів, а й місцева влада.

СУДОВА ТЯГАНИНА

ПРИНЦИПОВА ЧИНОВНИЦЯ ВІДСТОЯЛА
ПОСАДУ, З ЯКОЇ ЇЇ ДВІЧІ «СПЛАВЛЯЛИ»
Після трирічної судової
тяганини лучанку Лілію
Кревську вдруге поновили на
обійманій посаді у міському
управлінні освіти.
За інформацією «Волинських
новин», Вищий адміністративний суд України виніс ухвалу,
якою поновив Лілію Кревську на
посаді заступника начальника
управління освіти Луцької міської ради. Ухвала оскарженню не
підлягає.
Таким чином, логічно завершилася трирічна судова епопея
посадової особи місцевого самоврядування з луцьким міським
головою Миколою Романюком,
який двічі за свою каденцію
звільняв Кревську з посади.
Як відомо, Лілія Кревська
працювала заступником началь-

ника міського управління освіти
з вересня 2006 року. За цей час,
з її слів, не мала жодного стягнення, підвищила свій кваліфікаційний рівень, закінчила Національну академію державного
управління при Президентові
України, вступила до аспірантури СНУ імені Лесі Українки. Маючи 27 років загального
трудового стажу, неодноразово
була нагороджена грамотами й
подяками.
«У травні 2011 року посаду
заступника начальника управління освіти, яка існувала згідно
зі штатним розписом упродовж
багатьох років, несподівано скорочують, а мене, незважаючи
на протест прокурора Луцька,
звільняють з роботи. Важливо
додати, що в міськраді немає

жодного начальника управління
без заступника», – коментує Лілія Кревська.
Згодом освітянка звертається до суду. Виграє справу у всіх
інстанціях. У грудні 2011 року її
поновлюють на роботі.
Тоді, зі слів пані Кревської,
місцеві чиновники, нехтуючи
законом, вирішили за будь-яку
ціну позбутися непокірної підлеглої. Так, вже у 2012 році їй оголошують догану, яку суд знову ж
таки скасував.
А у 2013 році Кревська, єдина
з усіх працівників ЛМР, під час
атестації отримує низьку оцінку. До слова, попередню за 2009
рік пройдено успішно. І ось за 4
роки – абсолютно протилежний
результат.
Посадовець каже, із 300 пра-

цівників її єдину не атестували.
«Пропрацювавши на посаді
заступника 6 років, маючи відповідні знання й досвід, може,
я і не найкращий працівник, але
точно – не найгірший», – обурюється жінка.
Відтак Лілію Кревську вчергове звільняють з роботи. І знову
розгляд справи у Луцьку, Львові,
а потім й у Києві.
Уже 14 липня Львівський
апеляційний адміністративний
суд виніс постанову, якою поновив Лілію Кревську на посаді
заступника начальника управління освіти Луцької міськради.
А 30 жовтня рішенням Вищого
адміністративного суду України
посадовця остаточно поновили на обійманій раніше посаді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

За словами Віктора Пенька, нині також не узгоджено дії між державними відомствами щодо ідентифікації ромів.
– Сьогодні медичні довідки видає Міністерство
охорони здоров’я України, свідоцтво про народження
– Міністерство юстиції, донедавна ж паспорти видавало Міністерство внутрішніх справ. Кожне відомство
звертає увагу на попередника: немає довідки – немає
права, – скаржиться Віктор Пенько.
Також представники ромів нарікають: без свідоцтва про народження паспорт отримати годі. Для
встановлення особи потрібно звернутися до суду.
Оскільки в судовій практиці нема такого прецеденту,
громадяни отримують відмову. І справа далі не йде –
люди залишаються без документів.
Як повідомили у Волинській облдержадміністрації,
аби покращити ситуацію, дільничні інспектори протягом наступних двох-трьох тижнів зроблять подвірний
обхід у кожному селі й селищі та з’ясують причину відсутності в окремих осіб ідентифікаційних документів.
А вже опісля владці знову візьмуться за пошук шляхів
розв’язання цієї проблеми.
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ПОЧОМУ ГОЛОС НА ВОЛИНІ?

Дарина ГОГОДЗА

У скільки ж реально обійшлася виборча кампанія кожному з претендентів
на крісло парламентаря – не береться
підрахувати ніхто. Втім очевидно, що
йдеться про суми з шістьма нулями.
Експерти кажуть: найкращий метод для ведення агітації – це безпосередній контакт із виборцем. Мовляв,
постукай у двері кожному, проведи
розмову – і тебе запам’ятають більше,
аніж обличчя з білбордів. Такий спосіб агітації відносно дешевий, втім
потребує багато часу, гарної команди
агітаторів-помічників та, звісно, путнього кандидата, який вміє ясно і чітко висловлювати свої думки.
Оскільки часу для проведення кампанії під час позачергових виборів було
обмаль, кандидати витрачали кошти в
основному для зовнішньої реклами,
використовували друковані засоби масової інформації та власні коники: хто
бренд партії, хто імідж вояка.

ЗАКОН? НІ, НЕ ЧУЛИ
Реальні суми витрат для проведення кампанії є лише у штабістів кандидатів, втім озвучувати їх офіційно
ніхто не береться. Адже, згідно з українським законодавством, витрачати
кошти для проведення агітації можна
лише за рахунок грошей, які лежать на
поточних рахунках. При цьому оплачувати послуги чи продукцію можна
лише в безготівковій формі.
Зазвичай у так званих неофіційних кошторисах враховано зарплату
працівників штабу, премії агітаторам,
стимулювання своїх членів ДВК, кошти для проведення кампанії до її
офіційного старту, витрати для «чорних технологій».
Офіційні дані про витрачені кошти
оприлюднено на сайті ЦВК. Але і тут є
нюанс. Станом на січень 2015 року таких звітів оприлюднено лише щодо 20
кандидатів, які балотувалися у різних
округах Волинської області. Загалом
же у балотуванні брало участь 60 кандидатів з п’яти різних округів.
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У «копійки» обійшлася кампанія
кандидатці-самовисуванці Зінаїді Купирі – всього 2603 грн. Гроші зазначено як власні, їх було витрачено на
публікації в газетах та друк агітпродукції. Ще одним заощадливим кандидатом можна вважати кандидата від
«Блоку лівих сил» Романа Поліщука.
Він витратив 5280 грн власних коштів.
Усі гривні пішли для оплати роботи
ЗМІ.

ЧИМ АГІТУВАЛИ?

Ігор Гузь – 34

Юрій Цейко – 52

Роман Іванюк – 88
88,4
4

(грн за голос)

(грн за голос)

Костянтин Зінкевич – 4,9
Андрій Оніщук – 4,2
Зінаїда Купира – 1,3

Олексій Чайка – 43
Роман Карпюк – 22,6
Сергій Мартиняк – 21
В’ячеслав Федін – 16,5
Володимир Бондар – 15,4
Володимир Саєвич – 0

Григорій Пустовіт – 78
Ірина Констанкевич – 49,1
Анатолій Грицюк – 31,5
Геннадій Кожевніков – 14,9
Ігор Лапін – 7,8
Роман Поліщук – 7,5
Ігор Рицко – 7,5

(грн за голос)

Закон передбачає, що розпорядник
коштів поточного рахунку виборчого
фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі зобов’язаний не пізніш як на десятий день після дня голосування подати до окружної виборчої
комісії остаточний фінансовий звіт про
надходження та використання коштів
виборчого фонду (на паперових носіях
та в електронному вигляді). А окружна
виборча комісія, своєю чергою, не пізніше як наступного дня після отримання
фінансового звіту про надходження та
використання коштів виборчого фонду
кандидата у депутати в одномандатному окрузі надає його копію (на паперових носіях та в електронному вигляді)
Центральній виборчій комісії, яка невідкладно оприлюднює його на своєму
офіційному веб-сайті.
Втім чи то зайнятість членів
окружних виборчих комісій, чи то
безвідповідальність кандидатів, чи
халатність обох сторін повпливала,
однак звіти усіх так і не було оприлюднено на офіційному сайті ЦВК. Узагалі
на сайті ЦВК не оприлюднено жодного фінансового звіту кандидатів з 21 та
23 виборчих округів.
Більше того, аби дізнатися інформацію про звіти кандидатів, «Хроніки»
двічі надсилали до ЦВК інформаційні
запити. Втім у своїй відповіді ЦВК повідомила, що станом на 14 листопада
2014 року остаточних фінансових звітів до комісії не надходило узагалі. А
на другий запит, надісланий у грудні
2014 року, не відповіла взагалі.

З МИРУ ПО НИТЦІ
На Волині 12 січня стартувала благодійна
акція всеукраїнського фонду «Серце до
серця» «Бандероль на фронт». Триватиме
вона до 1 лютого в усіх районах та містах
нашої області.
Організатори ставлять за мету допомогти
учасникам АТО й закликають усіх небайдужих
долучитися до доброї справи.
За словами Богдана Іщука, координатора
акції на Волині, військові мають низку актуальних потреб: берці, камуфляжна форма, теплі
рукавиці з пальцями, білизна спідня та термо,

НАЙБІЛЬШІ ТА
НАЙМЕНШІ ГАМАНЦІ
Виборчий кошик кандидата у
депутати в одномандатному окрузі формується за рахунок двох типів
надходжень: власних коштів та/чи добровільних внесків фізичних осіб.
При цьому сума добровільних
внесків та власні кошти не підлягають обмеженню за сумою і кількістю
перерахувань. Єдина межа – вони мають бути в межах виборчого фонду
кандидата, а саме – не перевищувати
чотирьох тисяч розмірів мінімальної
заробітної плати, тобто майже п’яти
мільйонів гривень.
Під час парламентської виборчої
кампанії 2012 року трійку найбільших
виборчих фондів сформували кандидати Ігор Палиця (3,8 млн грн), Степан
Івахів (2,7 млн грн) та Геннадій Частяков (1,4 млн грн).
Кампанія 2014 року виявилася
куди дешевшою, навіть за офіційними
підрахунками. Очевидно, на це вплинули її короткі терміни.
Судячи з офіційних звітів кандидатів, які є на сайті ЦВК, найдорожчою
виявилася кампанія Ірини Констанкевич – 1,1 млн грн. Виборчий фонд
сформовано за рахунок добровільних
внесків (809,7 тис. грн) та власних коштів кандидата (379,8 тис. грн).
У звіті представника блоку Петра
Порошенка Романа Іванюка, який ба-

лотувався у 22 окрузі в Луцьку, зазначається, що бізнесмен витратив 967,4 тис.
грн. Усе це – власні кошти кандидата.
Трішки менше – 925,9 тис. грн –
витратив на проведення кампанії кандидат у нардепи в 19 окрузі з центром
у Володимирі-Волинському Ігор Гузь.
Втім у його звіті зазначається, що усі
ці кошти – добровільні перерахування
фізичних осіб. Майже 1 млн грн – добровільні перерахування.
Одним з найбільших був кошик
кандидата у 20 виборчому окрузі –
Сергія Мартиняка. На кампанію, за
офіційними підрахунками, він витратив 770,4 тис. грн. Кошти зазначено як
власні гроші кандидата.
Більш як півмільйона гривень
(559,9 тис. грн) на кампанію витратив
штаб кандидата від «Батьківщини» у
Луцьку Григорія Пустовіта. До слова,
у звіті зазначено, що 160,2 тис. грн –
власні кошти кандидата. Решта – добровільні пожертви.
Трішки менше як півмільйона гривень (422,8 тис. грн) витратив кандидат
у 20 окрузі Юрій Цейко. 329,7 тис. грн
витратив на кампанію кандидат теж у
20 ОВО Володимир Бондар. З них 214,4
тис. грн зазначено як власні гроші.
Звіт із нульовим фондом подав
кандидат у 20 виборчому окрузі Володимир Саєвич. Саме тому 885 голосів, які отримав кандидат на виборах,
можна вважати найдешевшими.

БАНДЕРОЛЬ НА ФРОНТ
шапки теплі (чорні та зелені), тактичні окуляри
на шолом, тактичні рукавиці з пальцями, шкарпетки теплі й прості, термоси, ліхтарі прості та
на шолом, батарейки пальчикові та пальчикові
тоненькі, зарядки на сонячних батареях, чоботи,
сніготопи, мобільні телефони (дешеві), ваучери
(поповнення рахунків), наплічники камуфляжні, піддупники з резинками, консерви, макарони, кава, цигарки, солодощі, мікс сухофруктів у
пакетиках, мультивітамінні комплекси.
Усі ці речі лучани можуть приносить у кіль-

ка пунктів збору: бібліотека №10 для дорослих
(Київський майдан, 13), обласна профспілкова
бібліотека (просп. Молоді, 4), центральна міська бібліотека для дітей (просп. Президента Грушевського, 1), головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки (просп. Волі, 13), корпус «Б» Луцького національного технічного університету (вул.
Львівська, 75). До слова, гуманітарну допомогу
від населення в області будуть приймати в усіх
міських та районних бібліотеках.

ГАЗ
ГАЗЕТА

В

ибори – річ недешева.
Це стосується як витрат
із бюджетів різних рівнів,
так і розходів з кишень кандидатів
або їхніх заможних покровителів.
Наприклад, для проведення
позачергових виборів депутатів
Верховної Ради України Центральній
виборчій комісії виділили 957
мільйонів гривень. Лише на друк
бюлетенів було виділено понад 80
мільйонів гривень.

У СКІЛЬКИ ОБІЙШОВ ГОЛОС КАНДИДАТАМ?

Форму звіту, який подають кандидати, встановлено законодавством. У
ній треба, окрім загальної суми надходжень до фонду, вписати й витрати та
залишок на рахунку. Практично у всіх,
хто подав такі звіти в ОВК, кошти було
використано до останньої копійки.
Найбільший залишок – 18 тисяч гривень – був на рахунку в кандидата Ігоря
Лапіна, який виграв вибори у Луцьку.
Найбільші статті витрат – агітація
через засоби масової інформації. Кандидати оплачували окремо рахунки за
публікації у газетах, ефіри на радіо та
телебаченні. Лише ті 20 кандидатів,
які подали звіти, витратили понад
3 млн грн, використовуючи телебачення, газети, радіо та інтернет для
агітації. На виготовлення агітаційної
продукції (друкованих матеріалів, відеозаписів, аудіопродукції, сувенірів,
канцтоварів тощо) кандидати витратили майже 2 млн грн. Майже 260 тис.
грн пішло для оплати послуг зв’язку,
тобто електричного зв’язку та поштового. Оренда приміщень для проведення зборів громадян обійшлася в
майже 80 тис. грн.

***

Звичайно, офіційні звіти не відображають і наполовину картини фінансування виборчих кампаній. Це
лише вершина айсберга великих фінансових потоків. За власною інформацією «Хронік Любарта» та оціночними судженнями, спостереженнями
за масштабністю кампаній, витрати
штабу Ігоря Гузя були на рівні 1,5 млн
грн, Володимира Бондаря – 200 тис.
доларів, Ірини Констанкевич – 4,5 млн
грн, Ігоря Лапіна – 2,6 млн грн, а Романа Іванюка – 9-10 млн грн.
Звіти не відповідають на запитання
про імена тих, хто жертвує гроші, а деякі витрати просто не відображаються.
Усі це розуміють, але ще більш дивно, коли кандидати узагалі не надають
жодних фінансових звітів: ні остаточних, ні проміжних, як це вимагає законодавство. Та, хай як дивно, не несуть
за це жодної відповідальності.

шукає на
постійну роботу
спеціаліста
з реклами
Резюме надсилати на
електронну адресу:

hroniky@gmail.com
Телефон для довідок:

(0332) 788-005

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

19 СІЧНЯ
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30,
23.15, 00.15, 01.50 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.45 Телемагазин
09.15 Х/Ф «ВЕТЕРИНАР»
13.20 Вікно в Америку
13.55 Казки Лірника Сашка
14.10 Чоловічий клуб
14.35 Чоловічий клуб. Бокс
15.40 Euronews
15.45 Книга ua
16.15 Т/с «Сержант Рокка»
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
19.00 Перша шпальта
20.00 Про головне
22.55 Трійка, Кено, Секунда

Хроніки ЛЮБАРТА
№39 (202)
1+1

06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 16.45, 19.30
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35, 12.20 «Маша і
ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 2». 6 с.
11.05, 04.25 Т/с «Сила.
Повернення додому»
13.05 Х/Ф «ШУКАЮ ЖІНКУ З
ДИТИНОЮ»
17.10, 01.15 Т/с «Корольок пташка співоча»
20.30 Х/Ф «КОХАННЯ
ЗІТХАННЯ»
22.30, 02.50 Т/с «Шерлок - 2:
Скандал у Белгравії»
00.20 Т/с «Терпкий смак
кохання»
05.30 «Служба розшуку дітей»
05.35 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
07.00 Т/с «Атлантида»
09.00 Х/Ф «ЧОРНА ДІРА»
11.00 Т/с «Шпигуни»
17.30 «Люстратор 7.62»

удачі

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

19.00 Т/с «Вантаж»

01.55 ТелеАкадемія

21.30 «ДжеДАІ»

02.55 Телевистава «Мартин

22.00 Т/с «Цілком цаємно»

Боруля» 1

01.00 Х/Ф «БЛОКБАСТЕР»

05.00 В гостях у Д.Гордона

02.35 Х/Ф «ЧОРНА ДОЛИНА»

ВІВТОРОК

20 СІЧНЯ
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
23.15, 00.15, 01.55 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.30, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.10 Любомир 1 ч.
12.00 Уряд на зв’язку з
громадянами
12.25 Утеодин з Майклом

1+1
06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 16.45, 19.30
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.05, 04.15 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12.20, 13.15 «Розсміши коміка»
14.10 «Шість кадрів»
14.40 Х/Ф «КОХАННЯЗІТХАННЯ»
17.10, 01.15 Т/с «Корольок пташка співоча»
20.30 Х/Ф «КОХАННЯЗІТХАННЯ - 2»
22.30, 02.45 Т/с «Шерлок - 2:
Собаки Баскервіля»
00.20 Т/с «Терпкий смак
кохання»
05.05 «Служба розшуку дітей»
05.10 Телемагазин

2+2

Щуром

06.00 Мультфільми (1)

13.20, 18.05 Час-Ч

06.20 «Нове Шалене відео по-

13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Школа Мері Поппінс

українські»

14.15 Фольк-music

08.40, 21.30 «ДжеДАІ»

15.45 Euronews

09.00, 18.30, 21.00 Новини

16.15 Т/с «Сержант Рокка»
18.15 Новини. Світ

«Спецкор»

18.55 Т/с «Міс Марпл»

09.30 «Люстратор 7.62»

22.55 Трійка, Кено, Максима

09.40 Т/с «Шпигуни»

23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.05 ТелеАкадемія

16.30, 19.00 Т/с «Вантаж»

03.10 Телевистава «Три

22.00 Т/с «Цілком цаємно»

ідеальні подружжя» 1

01.00 Х/Ф «СОЛЯРИС»

ІНТЕР
05.00, 01.20 Х/Ф «СІМ ДНІВ
ДО ВЕСІЛЛЯ»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.50
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ-2»
11.05, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.10 Д/с «Склад злочину»
14.20 «Сімейний суд»
15.45 «Чекай на мене»
18.10, 02.55 «Стосується
кожного»
19.05 Т/с «Останній яничар»
20.00 «Подробиці»
20.45 Т/с «Гречанка»
22.35, 03.40 Т/с «Індус»

МЕГА
09.20, 18.30 Далеко і ще далі
10.10 Великий бар’єрний риф.
Від рифу до дощового лісу
11.00, 16.00 Мисливець і
жертва
11.50 Шукачі неприємностей.
Нове випробування
12.40, 13.10, 16.50, 17.20
Скарби зі звалища
13.30 Воїни. Спецпідрозділи
15.10, 21.00 Паразити.
Вторгнення
19.20 Фантастичні історії.
Любовна магія. Ігри з бісами
20.10 Секретні території.
Перевертні. Код звіра
21.50 Шукачі неприємностей.
В печерах
22.40 Шокуючі кадри. Шалені
гонки
23.30 Європейський покерний
тур
00.20 Полювання на вбивць

ІНТЕР
05.05, 22.30, 03.30 Т/с «Індус»
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.50
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20 Д/с «Склад злочину»
14.20 «Судові справи»
15.40 «Сімейний суд»
18.10, 02.45 «Стосується
кожного»
19.05 Т/с «Останній яничар»
01.20 Х/Ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ-2»

МЕГА
09.20 Далеко і ще далі
10.10 Шамбор: замок у лісі
11.00, 16.00 Мисливець і
жертва
11.50 Шукачі неприємностей.
Не видно кінця
12.40, 13.10, 16.50, 17.20
Скарби зі звалища
15.10, 21.00 Паразити.
Вторгнення
18.30 У пошуках пригод. Чехія
19.20 Війна світів. Безсмертя
проти смерті
20.10 Секретні території.
Паралельні світи. Зони Х
21.50 Шукачі неприємностей.
Посеред океану
22.40 Шокуючі кадри.
Злочинна поведінка
23.30 Шокуючі кадри. Шалені
гонки
00.20 Полювання на вбивць
01.10, 02.00, 02.40, 03.20,
04.00, 04.40 Ризиковане життя
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СТБ
06.10 У пошуках істини
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Зіркове життя. Не
відступати і не здаватися»
09.50 «Зіркове життя.
Найкоротші шлюби»
10.45 Х/Ф «МРІЯТИ НЕ
ШКІДЛИВО»
12.35 Х/Ф «ЛЮБОВ І ГОЛУБИ»
14.35 «Битва екстрасенсів»
18.00 Вікна-Новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Х-Фактор - 5»
22.00 «Вiкна-Новини»
23.25 Х/Ф «ДВА КАПІТАНИ»
02.10 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00 Події тижня з Олегом
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.05, 05.15 Події
09.15, 04.40 Реальна містика
10.00 Т/с «Танкісти своїх не
залишають»
13.50, 15.25 Т/с «Слід»
18.00 Т/с «Думай як жінка»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Кордон слідчого
Савельєва»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ХАЛК»
02.50 Щиросерде зізнання
03.20 Х/Ф «РАСПУТІН»

СТБ

5

ICTV
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 М/с «Том і Джері»
06.10, 19.15 Надзвичайні новини
06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
09.45 Т/с «Прокурорська
перевірка»
10.50, 13.15 Х/Ф «ІСТОРІЯ
ЛИЦАРЯ»
13.50, 16.10 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА-3. МІСІЯ «ЗОДІАК»
16.35 Т/с «Бар»
17.00 Х/Ф «ТАКСІ - 4»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Дістало!
21.15 Свобода слова
00.00 Х/Ф «ОБЛАСТІ ТЕМРЯВИ»
01.50 Х/Ф «МЕРТВА ВОДА»
03.20 Т/с «Закон Херрі»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин
06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.55 Т/с «Вісімдесяті»
09.20 Т/с «Татусеві дочки»
11.35 Х/Ф «РОЗБІРКИ В СТИЛІ
КУНГ-ФУ»
13.45 Х/Ф «МІСЬКИЙ
МИСЛИВЕЦЬ»
15.40 Х/Ф «ШАНХАЙСЬКІ
ЛИЦАРІ»
18.00, 01.25 Репортер
18.20, 00.30 Абзац!
19.00 Стажисти
20.15 Т/с «Вороніни»
20.35 Х/Ф «ЯНГОЛИ ЧАРЛІ»
22.35 Х/Ф «ОЧІ ЗМІЇ»
01.30 Служба розшуку дітей
01.35 Т/с «Межа-4»
03.50 Зона ночі
05.20 25-й кадр

ICTV

05.45 У пошуках істини

04.50, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

06.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

05.20 М/с «Том і Джері»

07.05, 16.00 «Все буде добре!»

06.05 Свобода слова

09.00 «Зіркове життя.
Найбажаніші наречені світу»
10.00 «Зіркове життя.
Мисливиці за чужими
чоловіками»
10.55 Х/Ф «КОЛЬЄ ДЛЯ
СНІГОВОЇ БАБИ»
12.45 «Зважені та щасливі - 4»

09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45, 02.50 Т/с «Чорний список»
11.30, 13.15, 16.50 Т/с «Бомбило»
13.40 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.35, 16.15 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

18.00 Вікна-Новини

20.15 Громадянська оборона

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

21.15 Т/с «Лісник»

19.55, 22.45 «Х-Фактор - 5»

23.10 Х/Ф «КОРУПЦІОНЕР»

00.10 Х/Ф «ДВА КАПІТАНИ»

01.10 Х/Ф «ОБЛАСТІ ТЕМРЯВИ»

03.00 Нічний ефір

04.10 Т/с «Закон Херрі»

ТРК УКРАЇНА
06.00, 13.00, 15.25 Т/с «Слід»
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.30, 05.20 Події
09.15 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Лікарка»
11.50, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00 Т/с «Думай як жінка»
21.00 Т/с «Кордон слідчого
Савельєва»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Дикий 4»
02.15 Щиросерде зізнання
03.10 Х/Ф «ХАЛК»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин
06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.55, 18.05, 01.55 Репортер
08.00 Стажисти
10.15 Т/с «Щасливі разом»
16.05, 19.05 Т/с «Вороніни»
18.25, 01.15 Абзац!
21.05 Х/Ф «ЯНГОЛИ ЧАРЛІ 2»
23.05 Х/Ф «ДИКІ ШТУЧКИ»
02.00 Т/с «Межа-4»
03.30 Зона ночі
05.10 25-й кадр

ЗІРКОВІ НОВИНИ
У ДІКАПРІО ТА РІАННИ
НАКЛЬОВУЄТЬСЯ РОМАН?
Tablo ID

О

дному з найзавидніших холостяків Голлівуду актору Леонардо ДіКапріо приписують нові стосунки. І не аби з ким, а з самою Ріанною. Днями парочку
бачили разом на світській вечірці, повідомляє «TMZ».
За словами очевидців, Лео дуже сильно переймався, аби його не помітили й не впізнали сторонні. Однак присутні не лише «розсекретили» ДіКапріо, а й
побачили його в компанії скандальної Ріанни. Одні
джерела видання кажуть, що навіть бачили, як парочка цілувалась.
Достеменно не відомо, чи Лео і РіРі прийшли на вечірку разом, чи поодинці. Однак провели час разом. До
слова, місяць тому ДіКапріо застукали з жінкою російського олігарха Романа Абрамовича – Дашею Жуковою.

ХАРЧИШИН ПОКАЗАВ
ФОТО З 19-РІЧНОЮ
СНАЙПЕРКОЮ, ЯКУ
ЗАТРИМАЛА СБУ
Tablo ID

Л

ідер гурту «Друга ріка»
Валерій Харчишин відтепер неохоче фотографуватиметься зі своїми молодими прихильницями.
Адже 12 січня музикант
виявив, що має фото з 19річною снайперкою «ДНР»,
яку затримала СБУ.
Світлину, зроблену після концерту для військових
АТО в Артемівську, Харчишин виклав на сторінці у
«Facebook». Валерій неприємно вражений наявністю
такої світлини.
Як повідомляла «Українська правда», 19-річну
Анастасію Ворошилову підозрюють у вбивстві щонайменше 10 українських військових. «Вона отримувала
від керівників фото офіцерів, яких мала застрелити»,
– сказав співрозмовник «УП».
За його словами, сепаратистка зізналася, що вона
та інші дівчата з її підрозділу проходили підготовку в
Краснодарі, їх вербувало ФСБ.
Згідно із її записами на різних сторінках у соціальних мережах, 19-річна дівчина разом з іншими була у
підрозділі бойовиків. Їхня казарма розташована в одному з корпусів гуртожитку Донецького національного університету.
Стосовно Ворошилової порушено справу, дівчину
доправлено за межі Донецької області.

ШАРЛІЗ ТЕРОН ГОТУЄТЬСЯ
ОЩАСЛИВИТИ ШОНА ПЕННА
МАЛЮКОМ?
joinfo.ua

С

удячи з усього, стосунки голлівудської пари – Шарліз Терон і Шона Пенна – перейшли на новий рівень.
Відома американська діва готується стати матір’ю.
Останнім часом іноземні ЗМІ часто відзначають
подробиці особистого життя знаменитої пари. Відомо,
що Шарліз і Шон виховують свого прийомного сина і
найближчим часом мають намір одружитися.
Однак новина про прийдешнє одруження голлівудських зірок, виявляється, стала аж ніяк не останнім
сюрпризом. За інформацією іноземних джерел, одна
з найрозкішніших кінодів незабаром стане матір’ю.
Такий висновок журналісти зробили, помітивши кругленький останнім часом животик жінки. Форми, що
змінилися, залишають мало простору для фантазії, і
преса впевнено заявляє, що актриса Шарліз Терон при
надії.
Раніше вже зазначалося, що популярна актриса
Шарліз Терон і її колега Шон Пенн побралися. Відомо, що стосунки між ними зав’язалися ще на початку 2014-го, а вже до кінця того ж року пара вирішила
зв’язати себе путами Гіменея.

КІНОНОВИНИ
ОВИНИ
И
ПЕРСПЕКТИВНИЙ
НИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
Й
РЕЖИСЕР ГОТУЄ
ТУЄ
НОВИЙ ФІЛЬМ
М

Р

ежисер «Племені», укракраїнського фільму, який
й
вразив критиків, Мирослав Слабошпицький готує новий проект. Стрічку він зніматиме за сприяння
Держкіно України. Майбутній фільм Слабошпицького
«Люксембург» став переможцем конкурсного відбору
кінопроектів та був відібраний до офіційної програми
12-го Берлінале копродакшн Маркет.
«Люксембург» стане другим повнометражним
фільмом режисера. Зрозуміло, що після успіху «Племені» від Мирослава Слабошпицького чекають багато.
Свій новий фільм він зніматиме у Чорнобилі. Картина
розповість про життя людей у зоні відчуження.

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРИЛЕР
ВИЙДЕ У БЕРЕЗНІ

П

ерший в історії українського кіно психологічний
трилер «Смертельно живий» вийде в широкий
кінопрокат у березні. Стрічку знімали за рахунок
групи українських інвесторів, але її бюджет поки не
розголошують.
За сюжетом, головний герой-письменник протягом
трьох років отримує СМС з невідомого номера з передбаченнями майбутнього, які збуваються. Знайти автора
повідомлення у чоловіка не виходить, і він облишає цю
ідею, поки не отримує чергове загадкове послання.
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СЕРЕДА

21 СІЧНЯ
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
23.15, 00.15, 01.55 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.10 Любомир 2 ч.
12.40 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Хто в домі хазяїн?
14.40 Як ваше здоров’я?
15.45 Euronews
16.10, 17.25 Д/ф
18.15 Новини. Світ
18.55 Т/с «Міс Марпл»
22.00 Слідство. Інфо

Д

нями в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення нагород «Золотий глобус». Зірки прийшли
на урочистість з плакатами на підтримку журналістів
французького сатиричного видання «Charlie Hebdo».
Серед зірок, які тримали у руках плакати з написами
«Je suis Charlie», – акторка Діане Крюгер, французький
композитор Олександр Депла та оскарівський лауреат
Гелен Міллер. Акторка Кейті Бейтс показала на камери
свій телефон із зображенням слогана «Je suis Charlie»,
а дружина Джорджа Клуні Амаль Аламуддін почепила
значок з написом французькою на свій клатч.
Як повідомлялося раніше, 7 січня до редакції
«Charlie Hebdo» увірвалися озброєні терористи і вбили 12 людей. Ще принаймні 20 було поранено. Сотні
тисяч французів вийшли на вулиці міста з плакатами
«Je suis Charlie», аби підтримати журналістів сатиричного видання.

1+1
06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 16.45, 19.30
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.05, 04.15 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12.20, 13.15 «Розсміши коміка»
14.10 «Шість кадрів»
14.50 Х/Ф «КОХАННЯЗІТХАННЯ - 2»
17.10, 01.15 Т/с «Корольок пташка співоча»
20.30 Х/Ф «КОХАННЯЗІТХАННЯ - 3»
22.30 Т/с «Шерлок - 2:
Рейхенбахський водоспад»
00.20 Т/с «Терпкий смак
кохання»
02.45 Т/с «Шерлок - 2
Рейхенбахський водоспад»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40, 14.50, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ПО ПРЯМІЙ»
11.35 Х/Ф «БІЛЕ ЗОЛОТО»
13.45 Д/п «Нові технології

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

війни»

23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

15.50 Д/п «Шоста передача»

02.05 ТелеАкадемія

16.30, 19.00 Т/с «Вантаж»

03.05 Х/Ф «ХОЧУ ЗРОБИТИ

22.00 Т/с «Цілком цаємно»

ЗІЗНАННЯ»

01.00 Х/Ф «МАТАДОР»

ЧЕТВЕР

ЗІРКИ ПРИЙШЛИ НА
ЦЕРЕМОНІЮ «ЗОЛОТОГО
ГЛОБУСУ» З ПЛАКАТАМИ
«JE SUIS CHARLIE»

15 січня 2015 року

22.40 Мегалот

22 СІЧНЯ
Знімання фільму проходили в Києві та Чернігові.
«Ми довго не могли знайти одну з найважливіших
локацій – будинок головного героя, але відпочиваючи у своєму рідному Чернігові, я випадково натрапив
на будівлю, яка нам ідеально підходила», – розповів
режисер, сценарист і один з головних героїв трилера
Максим Стецков.
У кінопрокат фільм вийде у березні 2015 року. Наразі домовленість про це є з 80 кінозалами в десятках
міст, серед яких Київ, Львів, Дніпропетровськ, Харків та Одеса. Окрім того, зараз проходять переговори з представниками всеукраїнських телеканалів про
ТВ-прем’єру фільму, а найближчим часом у трилера
з’явиться закордонний sales-агент.

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА

УТ1
06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
23.15, 00.15, 01.55 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.30, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.15, 17.35 Д/ф
11.05, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.15 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Надвечір’я
14.50 Euronews
15.25, 03.05 Біатлон. Кубок
світу. Спринт (чоловіки)
17.00 Світло
18.15 Новини. Світ
22.00 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.05 ТелеАкадемія
04.40 Фільм-опера
«Запорожець за Дунаєм» 1

1+1
06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 16.45, 19.30
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.05, 05.00 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12.20, 13.15 «Розсміши коміка»
14.10 «Шість кадрів»
14.55 Х/Ф «КОХАННЯЗІТХАННЯ - 3»
17.10, 01.25 Т/с «Корольок пташка співоча»
20.30 Х/Ф «ЗГАДАЙ ПРО
ЧОРТА..»
22.00 «Сказочная Русь»
22.30 «Право на владу - 2»
00.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»
02.55 Х/Ф «МЕЛАНХОЛІЯ»
05.30 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20, 13.30 «Нове Шалене
відео по-українські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «АРМІЯ СПАСІННЯ»
11.35 Х/Ф «ХОЧУ У
В’ЯЗНИЦЮ»
15.00 «Облом.UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «Вантаж»
19.00 Х/Ф «ПОЄДИНОК»
21.30 «Буде БІЙ» Всесвітня
серія Боксу WSB: Otamans
(Україна) - British Lionhearts
00.15 Х/Ф «ПОМСТИТИСЬ ЗА
АНДЖЕЛО»
02.00 Х/Ф «ВІДЬМА»

ІНТЕР
05.05, 22.30, 03.35 Т/с «Індус»
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35, 03.15 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.50
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20 Д/с «Склад злочину»
14.20 «Судові справи»
15.40 «Сімейний суд»
18.10 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Останній яничар»
01.20 Х/Ф «ПРОЩАННЯ З
КАЇРОМ»

МЕГА
08.30, 17.40 Аферисти проти
туристів
09.20 Далеко і ще далі
10.10 Санторін: жити на
вулкані
11.00, 16.00 Мисливець і
жертва
11.50 Шукачі неприємностей.
Шрі-Ланка
12.40, 13.10, 16.50, 17.20
Скарби зі звалища
13.30 Смертельний двобій
15.10, 21.00 Паразити.
Вторгнення
18.30 У пошуках пригод. Італія
19.20 Секретні території.
Спадщина зоряних прибульців
20.10 Фантастичні історії.
Любовна магія. Ігри з бісами
21.50 Шукачі неприємностей.
Нове випробування
22.40 Шокуючі кадри. Сутички
23.30 Покер. The Big Game
00.20 Полювання на вбивць

ІНТЕР
05.05, 22.35, 03.30 Т/с «Індус»
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.50
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20 Д/с «Склад злочину»
14.20 «Судові справи»
15.40 «Сімейний суд»
18.10, 02.45 «Стосується
кожного»
19.05 Т/с «Останній яничар»
01.20 Х/Ф «СПОВІДЬ ДОН
ЖУАНА»

МЕГА
08.30, 17.40 Аферисти проти
туристів
09.20 У пошуках пригод. Чехія
10.10 Таємнича Африка
11.00, 16.00 Мисливець і
жертва
11.50 Шукачі неприємностей.
В печерах
12.40, 13.10, 16.50, 17.20
Скарби зі звалища
15.10, 21.00 Паразити.
Вторгнення
18.30 У пошуках пригод.
Мальта
19.20 Секретні території.
Перевертні. Код звіра
20.10 Війна світів. Безсмертя
проти смерті
21.50 Шукачі неприємностей.
Не видно кінця
22.40 Шокуючі кадри.
Небезпечна їзда
23.30 Шокуючі кадри. Вогонь
на ураження
00.20 Полювання на вбивць

СТБ
05.40 У пошуках істини
06.25, 22.00 «Вiкна-Новини»
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Зіркове життя. Матеріодиначки»
10.00 «Моя правда. Олександр
Кайдановський»
10.55 «Моя правда. Олексій
Булдаков. Вигнанець»
11.50 «Зважені та щасливі - 4»
18.00 Вікна-Новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Х-Фактор - 5»
23.55 Х/Ф «ДВА КАПІТАНИ»
02.30 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 13.00, 15.25 Т/с «Слід»
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.30, 05.20 Події
09.15, 04.45 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Лікарка»
11.50, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00 Т/с «Думай як жінка»
21.00 Т/с «Кордон слідчого
Савельєва»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Дикий 4»
02.15 Т/с «Тюдори 4»
04.00 Таємниці зірок

СТБ
05.20 У пошуках істини
06.05, 22.00 «Вiкна-Новини»
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.35 «Зіркове життя. Маленькі
зірки великого шоу»
09.35 «Зіркове життя. Мамині
синочки»
10.35 «Моя правда. Ігор
Петренко. Життя після смерті»
11.25 «Моя правда. Наталя
Крачковська. 120 кг
самотності»
12.10 «Зважені та щасливі - 4»
18.00 Вікна-Новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Х-Фактор - 5»
23.55 Х/Ф «ЧОРНИЙ ПРИНЦ»
01.40 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
03.10 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 13.00, 15.25 Т/с «Слід»
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.30, 05.20 Події
09.15, 04.45 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Лікарка»
11.50, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00 Т/с «Думай як жінка»
21.00 Т/с «Кордон слідчого
Савельєва»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Дикий 4»
02.15 Т/с «Тюдори 4»
04.00 Таємниці зірок

ICTV
05.25 Служба розшуку дітей
05.30 Студія Вашин´тон
05.35, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.05 М/с «Том і Джері»
06.50, 14.40, 16.15 Т/с «Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45, 02.40 Т/с «Чорний список»
11.25, 13.15, 16.55 Т/с «Бомбило»
13.35 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Україна. Код унікальності
21.15 Т/с «Лісник»
23.05 Х/Ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
00.50 Х/Ф «КОРУПЦІОНЕР»
04.00 Т/с «Закон Херрі»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин
06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.55, 18.05, 01.50 Репортер
08.00 Стажисти
10.00 Т/с «Татусеві дочки»
16.05, 19.05 Т/с «Вороніни»
18.25, 01.05 Абзац!
21.05 Х/Ф «КІЛЕРИ»
23.00 Х/Ф «ТЕЛЕКІНЕЗ»
01.55 Служба розшуку дітей
02.00 Т/с «Межа-4»
04.50 Зона ночі

ICTV
05.25 Студія Вашин´тон
05.30, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.00 М/с «Том і Джері»
06.50, 14.40, 16.15 Т/с «Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45, 02.15 Т/с «Чорний список»
11.25, 13.15, 16.55 Т/с «Бомбило»
13.35 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
21.15 Т/с «Лісник»
23.05 Х/Ф «ЄДИНИЙ, ХТО
ВИЖИВ»
00.45 Х/Ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
03.40 Т/с «Закон Херрі»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин
06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.55, 18.05, 01.45 Репортер
08.00 Стажисти
09.25 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.05 Т/с «Вороніни»
18.25, 01.00 Абзац!
21.05 Х/Ф «ГУДЗОНСЬКИЙ
ЯСТРУБ»
23.05 Х/Ф «ТРИВОЖНИЙ
ВИКЛИК»
01.50 Служба розшуку дітей
01.55 Т/с «Межа-4»
04.50 Зона ночі
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президент України Петро
Порошенко підписав
закон, який вносить значні зміни
в податкове законодавство.
Експерти вже розкритикували
такі пропозиції уряду. Мовляв,
так, паски затягувати потрібно,
втім закон недопрацьований,
а наміри зібрати надходження
в бюджети вдарять по бідному
населенню. Ті ж, до кого податкове
законодавство було лояльне, знову
залишаються «у шоколаді», бо
закон має купу дірок.
Серед нових змін до закону –
введення змін до податку на
майно. Цей збір належить до
місцевих податків, тобто відсоток
відрахувань встановлює місцева
рада. Згідно з законом, податок
має три складові: це податок на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, транспортний
збір і плата за землю. Зупинімося на
першому податку.

ХТО ПЛАТИТИМЕ,
А ХТО – НІ?
Платниками податку на нерухомість є фізичні та юридичні особи, в
тому числі іноземці, які є власниками
об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. При цьому, якщо нерухомість
має кількох власників, то платником
податку є кожна з цих осіб за належну
їй частку.
Однак і тут є нюанси. Наприклад,
якщо нерухомість має кількох власників, втім не поділена в натурі, то платити податок буде лише хтось один, кого
має визначити колектив власників.
Не всі об’єкти нерухомості підпадають під оподаткування. Наприклад,
не оподатковуються ті приміщення,
які належать органам державної влади, місцевого самоврядування, а також організаціям, створеним ними,
що утримуються повністю за рахунок
державного чи місцевого бюджетів і є
неприбутковими.
Окрім цього, не оподатковується
нерухомість, яка розміщена у зонах
відчуження чи відселення, будівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки, житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у
зв’язку з аварійним станом.
Не платитимуть податок на нерухомість діти-сироти чи позбавлені батьківського піклування, дітиінваліди, яких виховують одинокі
матері чи батьки, але не більш як один
такий об’єкт на дитину.
Не підпадають під оподаткування об’єкти нежитлової нерухомості,
які використовують підприємці, що
провадять свою діяльність в малих
архітектурних формах та на ринках, а
також не оподатковуватимуть будівлі промисловості, зокрема, виробничі
корпуси, цехи, складські приміщення
промислових підприємств, споруди
сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання
безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, об’єкти житлової та
нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їхніх підприємств.

ПОДАТОК НА МЕТРИ
ЩО ОПОДАТКОВУВАТИМЕТЬСЯ?

СКІЛЬКИ ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛАТИТИ?

Згідно з новим законодавством, оподатковуватися буде
як житлова (в тому числі дачні та садові будинки), так і нежитлова нерухомість. При чому що перші, що другі категорії «роздуті» до величезних розмірів. Наприклад, пунктом «інші будівлі». Критики закону кепкують: таким чином
оподатковувати можна буде і собачу буду.
Важливим моментом є те, що розмір податку залежатиме від площі нерухомості, тоді як в низці країн оподатковують оціночну вартість. Тобто що розкішніше житло, то
більшим мав би бути податок. Якщо ж це не хата, а суцільна
руїна – логічніше було б платити за неї менше.
Таку ж тенденцію можна побачити і щодо оподаткування комерційної нерухомості. Сплата податку тут не залежить від успіху комерційної діяльності, а суто від площі.
Визначати обсяг податку владці планують, базуючись
на об’ємах загальної площі об’єкта житлової та нежитлової
нерухомості.
Черпати інформацію про площу об’єктів намічають, базуючись на даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що надаються на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема, документів
на право власності.
Втім тут є нюанс. Сам реєстр існує не так давно – з 2011
року. Відомості в нього вносять обов’язково тоді, коли з
майном вчинялися будь-які юридичні дії. Наприклад, зміна форми власності, судове рішення, відчуження, купівляпродаж, інше.
Втім наскільки повний цей реєстр і представлений в
електронному вигляді – сказати не може ніхто. З 1 січня
2015 року доступ до електронної бази нерухомого майна
став публічним. Проте сам реєстр на вигляд порожній,
оскільки чимало інформації або нема, або не внесено, або
просто не оцифровано. Тобто можна припустити, що не усі
об’єкти нерухомості в Україні містяться у цьому реєстрі.
А отже, не усі платники податку свідомо чи несвідомо не
сплачуватимуть збір. Такі ж колізії можливі й щодо «недобудов» чи не зданих в експлуатацію об’єктів, у яких проживають де-факто.

Розмір ставки податку визначатимуть самостійно органи
місцевого самоврядування. Єдине обмеження – ставка не має
перевищувати двох відсотків розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня за 1 кв. метр об’єкту
оподаткування. Тобто якщо нині мінімальна заробітна плата
становить 1218 грн, то не більш як 24,16 грн за 1 кв. метр.
Таким чином, податок можуть узагалі не вводити місцеві ради, які вважатимуть це за потрібне.
Закон передбачає, що база оподаткування зменшується для квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. м. Для
житлових будинків незалежно від їх кількості на 120 кв. метрів. Для різних типів об’єктів нерухомості, в тому числі їх
часток – на 180 кв. м. Таке зменшення надається один раз за
кожний звітний рік.
Тобто якщо квартира має загальну площу 70 кв. м, то
платити доведеться лише за 10 кв. м.
При цьому міські ради можуть збільшувати граничну
межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування. Окрім цього, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати самостійно пільги.
Втім і тут є низка «але». Пільга не надається для фізичних осіб, якщо площа об’єктів перевищує п’ятикратний
розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням
органів місцевого самоврядування.
Або ж, якщо нерухомість використовується для одержання доходу, наприклад, здачі в оренду.
У Мінфіні пояснюють, що пільгова площа встановлюється для об’єкта нерухомості, а не для платника податку.
Тобто якщо квартира поділена між кількома власниками і
має площу більш як 60 кв. м, то доведеться платити збір.
Втім у самому законі такого немає.

ПОПРАВКА НА МІСЦЕВІСТЬ
Протягом 2014 року в Луцьку вже діяв податок на нерухомість, який стосувався саме об’єктів житлової нерухомості. А саме 29 листопада 2013 року Луцька міська рада
затвердила Положення про сплату податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки.
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Згідно з рішенням, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, – це був місцевий податок,
який сплачували платники за об’єкти
житлової нерухомості, його зараховували до міського бюджету. Протягом 2014 року вдалося зібрати 107
тисяч такого податку від юридичних
та фізичних осіб. У червні 2014 року
до положення внесли корективи, замінивши поняття житлова площа – на
загальну.
У рішення 2014 року була відмінна
база оподаткування від тої, яку пропонує новий закон.
Однак, судячи з пояснень Державної фіскальної служби, в 2015 році
фізичні особи будуть оплачувати податок на нерухомість за 2014-й за
ставками, які діяли в 2014 році.
«Фізичні особи в 2015 році будуть
оплачувати податок на нерухомість за
2014 рік за ставками, які діяли в 2014
році протягом 60 календарних днів з
дня отримання повідомлення рішення
від органу ГФС. У 2016 році фізособи
будуть оплачувати податок за 2015 рік
за ставками, встановленими органами
місцевого самоврядування», – цитує
голову Державної фіскальної служби
Ігоря Білоуса «Економічна правда».
Згідно з Положенням, яке в 2014
році ухвалила Луцька міська рада, база
оподаткування зменшувалася на 120
кв. м для квартир, на 250 кв. м для житлового будинку та на 370 кв. м у разі
одночасного перебування у власності
платника податку квартири/квартир
та житлового будинку/будинків, у тому
числі їх часток. Ставка оподаткування
залежно від площі становила 1-2,7% за
кожен квадратний метр відповідно до
розміру мінімальної заробітної плати.
Очікується, що в 2015 році вдасться
зібрати понад 1 млн грн (в основному
за нежитлову комерційну нерухомість),
а від фізичних осіб – 300 тис. грн.
Незначні збори чиновники пояснюють тим, що в 2015 році фізичні
особи будуть оподатковуватися на
базі 2014 року.
«Очікуються досить незначні надходження у зв’язку з тим, що в 2015
році фізичні особи – власники житлової нерухомості будуть сплачувати за
податковою базою 2014 року. Ідеться
про те, що фізичні особи в 2015 році
при фактичній сплаті будуть керуватися рішенням, яке було ухвалено у
2014 році із застосуванням пільг 120
та 250 кв. м. Не новим законом, а попереднім рішенням міської ради. А
за новою податковою базою будуть
сплачувати з січня 2016 року. Стосовно юридичних осіб, власників нерухомості за загальною площею вони вже
сплачують із другого кварталу 2014
року», – пояснює заступник начальника управління, начальник відділу
доходів бюджету Луцької міської ради
Людмила Гаврилевська.
Чиновники з Луцької міської ради
обіцяють днями оприлюднити проект
рішення, яким пропонуватиметься
нова ставка податку відповідно до нових податкових правил. Поки що тексту пропозицій на офіційних ресурсах
немає, втім відомо, що пропонується
збільшити поріг пільгової площі з 60
кв. м до 70, а відсоток оподаткування
не має перевищувати 1% від мінімальної заробітної плати для комерційної
нерухомості. Тобто 12,08 грн.
Надалі проект може змінитися,
адже пройде процедуру обговорення
та погодження в депутатських комісіях, на сесії міської ради та виконавчому комітеті.
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Ірина КАЧАН

сь і стартувала підготовка
до четвертої хвилі
мобілізації, у якій ще місяць
тому чимало українців сумнівалися.
Мовляв, яка мобілізація – грошей
бракує критично. Якщо чесно,
то був це аж ніяк не скепсис, а
радше велике сподівання, що
війна скінчиться. Однак ворог не
відступає, й українці продовжують
боронити свою землю від
окупанта. І, як свідчать щоденні
вісті з фронтів, із перших днів
нового року ситуація стає дедалі
напруженішою.

О

ВІРИМО В КРАЩЕ,
ГОТУЄМОСЯ ДО
НАЙГІРШОГО

НА ВСЕ ПРО ВСЕ 90 ДНІВ

У НАЙБЛИЖЧІ МІСЯЦІ ДО ВІЙСЬКА ХОЧУТЬ
МОБІЛІЗУВАТИ БЛИЗЬКО ДВОХ ТИСЯЧ ВОЛИНЯН

Те, що четвертій хвилі мобілізації
бути, стало зрозуміло ще минулоріч
у грудні. Рішення про це ухвалила
Рада національної безпеки і оборони. Одначе донедавна широких
роз’яснень громадськість не отримувала, адже відповідне рішення – за
верховним
головнокомандувачем,
Президентом України Петром Порошенком. І нарешті 14 січня президент підписав указ про четверту
хвилю мобілізації.
Офіційні повістки почнуть надходити, щойно Верховна Рада проголосує «за» президентський указ про
часткову мобілізацію. Та вже точно
відомо, що четверта черга мобілізації
розпочнеться 20 січня.
Четверта хвиля має привести до
українського війська близько 50 тисяч вояків. Така кількість людей потрібна, щоб укомплектувати всі угрупування, провести ротацію і створити
резерв.
– Чергова хвиля мобілізації відбуватиметься паралельно із заходами,
які заплановано здійснювати щодо
призову військовослужбовців строкової служби. А вона проходитиме
планово двома етапами у квітні та
жовтні, – наголошує радник голови
Волинської облдержадміністрації Борис Кондратюк. – Усього на строкову
службу заплановано призвати до 40
тисяч призовників і 10 з половиною
тисяч контрактників. Міністр оборони зазначає, що Збройні сили України
потребують негайної реформи. А події
у Криму й на Донбасі свідчать: треба
змінювати структуру Збройних сил.
Окрім цього, проводять заходи щодо
часткової мобілізації. У такий спосіб
трохи укріплять військо й проведуть
ротацію.
За словами тимчасового виконувача обов’язків військового комісара
Волинського обласного комісаріату
Романа Кулика, під час чергової хвилі мобілізації заплановано призвати
дві тисячі волинян (близько 40% із
Луцька) та 400 одиниць техніки. До
слова, упродовж трьох попередніх
хвиль до війська пішло п’ять тисяч
військовозобов’язаних волинян, з
яких – 500 офіцерів.
– Три хвилі мобілізації відбувалися за складних умов, але ми проаналізували власні помилки й тепер врахуємо їх, – запевнив т.в.о. військового
комісара. – Зараз проводимо низку
підготовчих заходів.
Триватиме четверта хвиля мобілізації 90 днів – із 20 січня до 19 квітня,

складатиметься з двох етапів. Перший
етап розрахований на 10 днів – із 20
січня до 30 березня – це оповіщення і
проходження медогляду. На саму мобілізацію дають 5 днів. 40 днів матимуть
офіцери і військовослужбовці рядового
й сержантського кладу на відновлення
бойових навичок, ще 15 днів витратять
на бойове злагодження у складі підрозділів. Другий етап планують провести
за аналогічною схемою, але з 10 лютого
до 19 квітня.
Міноборони передусім шукає здорових чоловіків та жінок, бажано з
військовою спеціальністю. Затребувані
танкісти, артилеристи, фахівці ПВО,
зв’язківці та ремонтники, є дефіцит
розвідників.
Роман Кулик пояснює: призову
підлягають громадяни України віком
від 20 до 60 років, визнані військоволікарськими комісіями придатними до
проходження військової служби за станом здоров’я, а також ті, хто проходив
військову службу і має відповідні військові спеціальності. Візьмуть в армію
й тих, хто не проходив службу, але має
цивільну фахову підготовку. Наприклад, у сучасних умовах Збройним силам бракує комп’ютерників, фахівців у
сфері ІТ.
Міністерство оборони обіцяє, що

мобілізація в регіонах буде пропорційною. Більше того, будуть запрошувати
як добровольців чоловіків навіть зі
звільнених міст та містечок Донецької
й Луганської областей та з окупованого Криму. Для цього вони самостійно
мають приїхати до найближчого військкомату на українській території і заявити про своє бажання бути мобілізованим.
А от для тих, хто не хоче йди до
війська, в мережі розробляють заяви
про відмову, їм надають консультації
юристи. Військові стверджують: законного способу ухилитися від мобілізації
немає. Уже буцімто є 240 судових проваджень з приводу тих, хто хотів «відкосити».

«ЗАКОСИТИ»
ВІД СЛУЖБИ МОЖНА
ЗА ҐРАТИ
Однак армії не потрібні хворі, не
мобілізують українців, які мають трьох
і більше дітей віком до 18 років, або доглядають немічного родича, аспіранти
і студенти денної форми та «заброньовані» підприємствами працівники. Не
відправлятимуть на війну і строковиків, чоловіків за 60 років, жінок за 50

теж до війська не запрошують. Не візьмуть до армії й тих чоловіків та жінок, які самостійно виховують дитину
віком до 18 років. Їх можуть призвати
тільки за згодою, і навіть в такому разі
вони проходитимуть службу на місці,
тобто вдома. Не призвуть і тих, у кого
на утриманні неповнолітня дитинаінвалід І чи ІІ групи до досягнення 23
років. Те ж саме з усиновителями, опікунами, прийомними батьками, піклувальниками, які утримують дітей-сиріт.
Ну і, ясна річ, від призову звільнені депутати Верховної Ради та депутати ВР
Криму. Усі решта можуть отримати повістку.
– Пріоритет у призові ми надаватимемо тим, хто проходив військову
службу, обов’язково добровольцям, а
також непрацевлаштованим. Будемо
вести роботу із центрами зайнятості, –
додає Роман Кулик.
А от з приводу переселенців, то їх
теж можуть призвати тільки у добровільному порядку. Вони ж мають стати
на тимчасовий облік у військові комісаріати.
– За громадянином України, якого
мобілізували, зберігається посада та
заробіток, але не більш як один рік, –
повідомив т.в.о. начальника відділу
обліково-мобілізаційної роботи Генна-

дій Лічман. – Також не припиняється
державна реєстрація про підприємницьку діяльність. Але такі випадки,
коли місце роботи не зберігалося,
мали місце. Одначе це – кричуще порушення законодавства.
Як розповів відповідальний
за роботу медкомісій волинського військкомату Анатолій Рудь, під
час нинішньої мобілізації значно
ретельніше перевірятимуть стан
здоров’я
військовозобов’язаних.
Мовляв, якщо раніше практикували
виявляти хвороби солдатів «методом
опитування», то тепер кандидати на
мобілізацію не зможуть приховати
свої недуги, навіть якщо хотітимуть
цього.
– Зараз маємо десять днів на медичний огляд. До 2014 року такого
не було, раніше це відбувалося методом опитування: «Скарги є? Скарг
немає». Та не кожен скаже, що має
хронічне захворювання, – пояснює
Анатолій Рудь.
Нині у процесі мобілізації обіцяють ретельно вивчати списки тих,
хто перебуває на обліку в наркодиспансерах,
шкірно-венерологічних
диспансерах та інших медзакладах,
де лікують хронічні хвороби. Перевірятимуть і відомості з поліклінічних
медичних карток кандидатів на мобілізацію.
Лікарі з медкомісій можуть скеровувати потенційних призовників
на додаткові обстеження у лікарні,
і саме таким чином встановлювати стан здоров’я. Пізніше діагноз
будуть звіряти з класифікацією 86
груп захворювань та визначати ступінь їх важкості. Лише на основі такого висновку в медкомісії будуть
визначати, чи можна мобілізувати
людину та до якої саме служби вона
придатна.
Виконувач обов’язків військового комісара в області Роман Кулик наголошує, що ухиляння від служби є
злочином, за який можуть позбавити
волі. Тим, хто ризикне «косити» від
армії, світить від двох до п’яти років
за ґратами. Так, під час попередніх
трьох хвиль мобілізації у розшук подали близько 2,5 тисяч волинян, що
уникають служби.
Щоби зробити четверту хвилю
мобілізації ефективнішою, оповіщення і вручення повісток на Волині
будуть проводити чотири людини:
представник облдержадміністрації,
правоохоронець, працівник військкомату та представник місцевої
ради. Вони складатимуть акт про
оповіщення чи неоповіщення кандидатів на мобілізацію, який буде
надійною підставою для можливого
оголошення їх у розшук. Принаймні
так побудувати власну роботу обіцяють в обласному військовому комісаріаті.
Водночас чиновники запевняють,
що голими й босими солдати не залишаться. Нещодавно в Україну прибула гуманітарна допомога з Канади
– теплі куртки, берці й штани для
військових. До слова, саме через незабезпеченість солдатів торік відбувалися жіночі бунти біля військкоматів.
Та не факт, що нині буде спокійніше.
Військові прогнозують хвилю провокацій, терактів та підпалів.

Хроніки ЛЮБАРТА
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СКЕЛЕТИ НІЧНОГО БЮДЖЕТУ
ДОХОДИ

Андрій ЛУЧИК

1996 році депутати вночі
ухвалювали Конституцію
України. Наприкінці 2014
року, теж уночі, депутати ухвалили
головний фінансовий документ
країни – бюджет.

У

На глибоке переконання автора, на
Волині експертів, які добре знаються
на бюджетному процесі, можна перелічити на пальцях однієї руки. І автор
до них аж ніяк не належить. Тому в
цьому тексті поговоримо більше про
суспільні тенденції, аніж торкнемося
економічного аналізу.
Зрозуміло, що аналіз бюджету без
цифр – все одно, що весілля без нареченої. Але якщо вам нудно читати сухі
цифри, можете сміливо пропускати
наступну частину тексту та переходити до висновків.

ПДФО

Пенсійний
фонд

42,3 млрд

80,9 млрд

ПДВ

Податок на прибуток

157,4 млрд

32,9 млрд

74,7 млрд

34,8 млрд

Акциз

60,0 млрд

Мито

Доходи
НБУ
65,4 млрд

31,7 млрд
на 30% більше, ніж очікують отримати
в 2014 році.
Видатки державного бюджету планують на рівні 527,9 млрд грн – це на
19,4%, або на 85,6 млрд грн більше,
ніж заплановано на 2014 рік. Згідно з
урядовим проектом бюджету, 2/3 цих
видатків заплановано на потреби оборони (16,2%), обслуговування боргу
(18,4%), соціальні міжбюджетні трансферти та фінансування дефіциту Пенсійного фонду (27,8%).
Але попри офіційні цифри, в бюджеті є також і прихований дефіцит,
який, за даними аналітичного центру CASE Україна, у 2015 році складе
близько 88 млрд грн.

ВИСНОВКИ

1

Державний бюджет 2015 року не
буде виконаний ані за доходами,
ані видатками. Тому вже найближчим

ПРОГНОЗ ВІД «CASE УКРАЇНА»:

для програми МВФ звуження дефіциту обов’язкове
Якщо навіть не враховувати потенційне недовиконання бюджету
–2015 та потенційну потребу в додаткових видатках (видатки
замасковані під державні гарантії в обсязі 25 млрд грн, наявність
кредиторської заборгованості в обсязі 7,5 млрд грн), дефіцит
державних фінансів може значно перевищити 10% ВВП на 2015 рік
(включаючи підтримку НАК «Нафтогаз України», викуп збанкрутілих
банків та підтримку Фонду гарантування вкладів).
Нагадаємо, що згідно з програмою МВФ, обмеження на дефіцит
державного сектору становить 5,8% ВВП (з урахуванням НАК
«Нафтогаз України»). Звичайно, з вересня, коли меморандум
було підписано, багато що змінилося, та припущення затухання
військового конфлікту так і не справджується. Проте МВФ
має бачити хоча б прогрес у скороченні дефіциту бюджету, а
цього в ухваленому державному кошторисі на 2015 рік поки не
спостерігається. Це призводить до невтішних висновків, що коли в
січні (як обіцяли) бюджет не буде переглянуто в бік звуження
дефіциту (тобто зі значним скороченням видатків), то жодного
співробітництва з МВФ у 2015 році не буде.

Інші
надходження
50,5
млрд

Освіта та
наука
74,4 млрд

Державний
борг

Рента

СУХІ ЦИФРИ
29 грудня 2014 року Верховна Рада
України ухвалила Закон «Про державний бюджет на 2015 рік». Агресивне
наполягання уряду, який вимагав прийняття головного фінансового документа країни до кінця 2014 року через
жорстку позицію місії МВФ призвело
до бурхливої реакції депутатів, оскільки погано узгоджувалося з економічними реаліями. Зрештою, депутати
за закон проголосували фактично не
маючи його на руках. Ключовий елемент бюджету – додатки, де, власне, й
розписані усі статті доходів та витрат
– з’явилися у публічному доступі лише
12 січня, тобто через два тижні після
ухвалення закону.
Отож, ключові показники цього
бюджету: доходи – 475,2 млрд грн, видатки – 527,9 млрд грн, падіння реального ВВП – 4,3%, інфляція – 13%.
Зважаючи на потреби отримання
фінансової допомоги від МВФ, очікувалося, що уряд у проекті бюджету на
2015 рік закладе реалістичний план
доходів. Проте реальність виявилася
прямо протилежною. План доходів
державного бюджету 2015 року уряд
встановив на рівні 475,2 млрд грн, що

ВИДАТКИ

Медицина
56,8 млрд

Оборона
40,2 млрд

Інші
видатки

Міліція

147,3 млрд

32,7 млрд
Дороги
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20,8 млрд

ПРОГНОЗ ВІД
«CASE УКРАЇНА»:

гарантоване
недовиконання
бюджету за доходами
Бюджет у запропонованій урядом
редакції обіцяє недовиконання
плану доходів за підсумками
року на рівні 30–40 млрд
грн. Уряд очікує, що така сума
надійде завдяки законодавчим
змінам. Проте хвора економіка
навряд чи дасть можливість
«згенерувати» очікувані доходи,
укотре відповідаючи зростанням
тіньового сектору.
часом основні показники мають переглянути.
Основою надходжень до державного бюджету є доходи простих громадян, які утримаються прямо (податок з
доходів фізичних осіб – 8,9%) або опосередковано через збільшення вартості
товарів та послуг (податок на додану
вартість – 33,1%, акциз – 12,6%, ввізне
мито).
Найбільшими статтями видатків,
фактично «чорними дірами» бюджету є обслуговування державного боргу
(14,1%) та фінансування Пенсійного
фонду (14,1%). До суми обслуговування державного боргу варто додати ще
погашення кредитів під держгарантії,
видані під будівництво доріг у попередні роки (3,9%). Якщо ж ще порахувати
прихований дефіцит бюджету (дефіцит
«Нафтогазу», рефінансування банків та
кошти для Фонду гарантування вкладів), сума якого може становити ще 88
млрд грн, стає зовсім сумно.
Потрібно розуміти, що обслуговування державного боргу – це сума,
яка перевищує фінансування статті видатків на освіту та науку. Тобто це гро-
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різними цінами для промислових підприємств, бюджетних організацій, теплокомуненерго та населення.
Має бути єдина ціна на газ для
населення, «комуналки» та промисловості. Тоді зникне підґрунтя для
махінацій. Український газ має продаватися за ринковою ціною (це не
означає, що він має коштувати як імпортний, адже на ринку хтось продає
дорожче, хтось дешевше). Це дасть
стимул для подальшого інвестування
у власний видобуток газу. Натомість
рента за користування надрами має
теж бути ринковою.
Якщо газ коштуватиме дорого – це
буде стимулом впроваджувати енергоощадні технології, а відтак менше
його споживати.
Якщо промисловість і далі дотуватиме населення, тоді воно просто платитиме дорожче за вироблені
промисловістю товари, адже дотація
закладеться у собівартість продукції.
Також це погіршуватиме конкурентноздатність українських товарів на
зовнішніх ринках.
Пільги потрібно жорстко урізати,
адже за них ми платимо з власної
кишені. В Україні зараз діє понад 130
різних пільг для різних категорій населення. Їх точної кількості та суми
коштів, потрібних для їх забезпечення, не може точно назвати ніхто.
Багато з них є відголоском минулого
тисячоліття (наприклад, право на першочергове встановлення телефону),
інші – просто несправедливі (наприклад, працівники прокуратури мають
50% пільгу з квартплати та оплати комунальних послуг, телефона, палива
(для будинків без ЦО)). Тому більшу
частину пільг треба просто ліквідувати, іншу – переводити на грошову
адресну дотацію.
Усі, хто каже, що ціну на газ не потрібно підвищувати, соціальні виплати та пільги – зберегти, а пенсійну
реформу Тігіпка – відмінити, – або
популісти, або невігласи, або ще просто не осягнули означеної проблеми.
Що раніше ми це зрозуміємо, то
швидше почнемо вибиратися з економічної ями.

ші, які ми заробимо, але не зможемо
ними скористатися. Це є розплатою
за красиве життя у попередні роки:
стабільні виплати зарплат бюджетникам і пенсій, щедрі пільги та субсидії, курс долара по 8 гривень…
Одне слово, привіт Тимошенко та
Азарову!
Закони фізики діють і в політиці,
і в економіці. Ми вже побачили
силу протидії, яка була рівною силі
дії, під час Революції гідності. Тепер
звернімо увагу на закон збереження
енергії, який в авторстві Ломоносова у шкільних підручниках звучить
приблизно так: «Ніщо нізвідки не
береться і нікуди не зникає». Що це
означає?
Якщо ти споживаєш ресурс, але
за нього не платиш, все одно за нього
хтось має заплатити – прямо чи опосередковано. Візьмімо, наприклад,
природний газ, який продається за
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ПРОГНОЗ ВІД «CASE УКРАЇНА»:

видатки будуть збільшуватися

Військові видатки та видатки на обслуговування боргу зростають з великою
швидкістю, тоді як соціальні зобов’язання уряду є негнучкими. Навіть в
умовах потреби в тотальній економії уряд не зміг провести низку норм
щодо обмеження видатків соціального спрямування (таких, наприклад,
як обмеження пільгового проїзду школярам, відмови від індексації
заробітних плат та пенсій, зміни порядку оплати праці бюджетників). У
результаті чого зовсім не залишається фіскального простору на більш
продуктивні видатки, наприклад, на створення інфраструктури.
Замість реформ, які потребують часу задля скорочення соціального
навантаження, уряд вдається до ситуативних скорочень. Це несе
низку ризиків як щодо ефективності видатків, так і щодо можливості
неочікуваного розбалансування бюджету вже в найближчому
майбутньому.
Прийнятим бюджетом передбачено низку видатків на реалізацію
проекту модернізації державних фінансів, проведення медичної
реформи та впровадження адміністративної реформи. Будемо
сподіватися, що Україна нарешті проведе ці реформи якщо не під
тиском фіскальних обмежень, то під тиском міжнародної спільноти.
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ШЕНГЕНСЬКА ВІЗА – З ВІДБИТКАМИ ПАЛЬЦІВ, БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ – ЗА БАЖАННЯМ
М

Алла САДЕЦЬКА

В

ід кінця січня 2015 року
всі українці мають здавати
відбитки пальців, подаючи
документи на шенгенську візу.
Уже нині більшість консульств і
візових центрів закупили сканери
біометричних даних. Тож із
процедурою «зняття пальчиків»
скоро буде знайомий кожен, хто
їздить до Європи. І байдуже, чи
має ця людина «звичайний», чи
біометричний паспорт. Та поки
новація ще не стала звичною,
запитань і пересторог лишається
чимало.

НЕПОЛІТКОРЕКТНА
ПІДСТАВА
Збір біометричних даних, по суті,
не є новацією, спрямованою лише
на Україну. Більше того, українці тут
опинилися в «пільговій категорії», на
яку ця система поширюється в останню чергу.
Перші країни, де зняття відбитків
стало обов’язковою умовою отримання «шенгену», з’явилися ще від 2011
року – тоді система VIS, де зберігаються відбитки візових заявників, запрацювала у державах Північної Африки.
Дуже скоро цю вимогу буде поширено
на весь світ.
Наприклад, орієнтовно у квітні 2015 року (за три місяці після
нас) зняття відбитків пальців стане
обов’язковим для росіян.
Треба визнати: аргумент, який підштовхнув європейців до впровадження «біометрики», доволі неполіткоректний. Уся річ – в нелегальній міграції,
якою закономірно переймаються у
Європі. Саме тому обладнання візових центрів біометрикою розпочалося
з країн найбільшого міграційного ризику – африканських та деяких азійських. І те, що наша держава виявилася у хвості цієї черги – комплімент для
нас. Цим рішенням країни Шенгену
визнали, що не вважають Україну найбільш ризиковою в сенсі нелегальної
міграції.

Тільки-от чи встигнуть всі консульства і візові центри вчасно обладнати потрібною технікою – питання
відкрите. Адже причини економити в
нашій країні завжди були виправданими.
«Я взагалі вважаю, що впровадження VIS в Україні зараз – це марне витрачання грошей. Уже за рік,
найімовірніше, для українців буде
скасовано візовий режим, після чого
більшість закупленої апаратури виявиться непотрібною», – коментує
«Європейській правді» Олександр
Сушко, експерт об’єднання «Європа
без бар’єрів».
Ще один негативний момент – нововведення ускладнить життя «організованим туристам», тобто тим, хто
хоче поїхати до Європи з туркомпанією. Наразі такі заявники взагалі не ходять до консульства – вони, купуючи
тур, заповнюють візову анкету в турагенції, лишають там паспорт, фото і
отримують документ вже із візою.
Тепер стара схема не працюватиме.
«Але відбитки, які здав заявник,
лишаються у базі наступні п’ять років,
тобто подальші візи можна отримувати вже без присутності туриста», –
каже експерт.
Які ж переваги для українців від
таких новацій, що на перший погляд лише ускладнюють процедуру
отримання візи? У департаменті консульської служби українського МЗС,
що опікується візовими питаннями,
кажуть, що VIS дозволить зменшити
кількість помилкових відмов у видачі
віз українцям.
Там кажуть, що збирання біометрики дозволить запобігти випадкам,
коли добросовісним аплікантам відмовляють у видачі віз. Трапляються
випадки, коли персональні дані громадян України помилково заносять до
Шенгенської інформаційної системи з
поміткою «заборона в’їзду через порушення правил перебування», тоді як
особа жодного разу навіть не зверталася по отримання шенгенської візи.
Тепер же можливість таких прикрих
непорозумінь буде повністю виключена, наголошують в ДКС.

ХРОНІКЕР
Біометричні паспорти набувають все більшого поширення у світі. Відповідно
до інформації всесвітньої організації цивільної авіації (ICAO), понад 90 країн
з 193 держав-членів ООН наразі видають такі документи, при цьому ще
більш як двадцять держав готові до їх впровадження у найближчі роки.
Близько 45 країн з числа тих, які видають біометричні документи, зберігають
на них одночасно і відбитки пальців, і зображення особи, тоді як більш
як 30 країн використовують лише оцифроване фото власника документа.
Решта держав наразі використовують тільки зображення обличчя, але
найближчим часом планують використовувати і дані відбитків пальців.
За даними ICAO, понад 15 країн нині використовують автоматизовані
контрольно-пропускні системи для власників електронних паспортів. Для
того щоб пройти процедуру паспортного контролю, мандрівник може
скористатися «електронними воротами», які в автоматичному режимі
звіряють його біометричні дані з інформацією, що зберігається на чипі
документа. Серед країн, які читають (сканують) е-паспорти в аеропортах і
на кордонах – США, Великобританія, Сінгапур, Португалія, Нова Зеландія,
Японія, Індонезія і Німеччина.

Щоправда, нелегальним заробітчанам це не сподобається. Не є великим
секретом, що досі чимало мігрантів
після повернення до України просто
«губили» свій паспорт із забороною
в’їзду до ЄС, отримували новий документ (припустімо, змінивши одну
літеру у прізвищі) та знову подавалися до консульства. Тепер же цей шлях
буде закрито.
Як пише «Європейська правда»,
формально шенгенська «біометрика»
жодним чином не має вплинути на
наш рух до безвізового режиму. Щоби
досягти скасування короткострокових віз, Україна має впровадити свої
біометричні документи, забезпечити
захист персональних даних та провести низку інших реформ, передбачених
планом дій візової лібералізації.
Певні кроки в цьому напрямку вже
зроблено – з 12 січня в Україні розпочали видавати біометричні закордонні
паспорти. Однак деякі бонуси в переговорах з європейцями з’являються
у нашого МЗС і через впровадження
шенгенської біометрики.
Приміром, досі європейці мали багато претензій до дуже простої процедури зміни імені та прізвища, яка діє в
Україні. «У вас можна перед виборами
за один день стати Дартом Вейдером.
Як нам ідентифікувати цих людей на
кордоні?» – пояснював «Європейській
правді» один з представників Єврокомісії. Тепер же – з перевіркою відбитків пальців – цей аргумент не працює.

БІОМЕТРИЧНИЙ
ПАСПОРТ – НЕ ДЛЯ ВСІХ
А тепер про найважливіше – чи
варто боятися біометричного паспорта і як його отримати? І чи треба це
взагалі? Про все за чергою.
Як ми вже зазначали, з 12 січня
2015 року Державна міграційна служба України розпочала оформлення
біометричних паспортів для виїзду за
кордон.
Головною ідеєю впровадження
такого типу офіційних документів є
суттєве підвищення захищеності суспільства від виявів злочинності та
міжнародного тероризму. Однак для
українців біометричний паспорт також означатиме, що країна стає на крок
ближчою до безвізового режиму з ЄС.
Загалом це вимога світу і Європи
щодо убезпечення від терористичної
загрози. Не здійснивши цей крок, ми
не можемо сподіватися, що Євросоюз
відкриє нам кордони.
Потреба в біометрії виникла після
терактів 11 вересня 2001 року у США.
Запроваджено такі форми посвідчення особи у понад 90 державах світу.
Біометричний паспорт на вигляд
буде майже такий самий, як звичайний закордонний паспорт, відмінністю буде електронний чип, вбудований
у обкладинку паспортної книжки, а
також спеціальна позначка на обкладинці, яка вказуватиме на присутність
цього чипа.
На чип записуватиметься інформація про особу власника, яка є на
сторінці даних паспорта, а також біо-

метричні дані – оцифрований
ий
образ обличчя, оцифрований
ий
підпис та відбитки двох рівноноцінних пальців рук.
Для оформлення біомеметричного паспорта треба звервернутися суто до підрозділу міграційної служби, де під час оформлення
заяви буде здійснено фотографування
та сканування відбитків пальців рук.
Жодна особа або організація, окрім
міграційної служби, оформити біометричний паспорт не зможе.
Слід зазначити, що впровадження
в Україні біометричних паспортів для
виїзду за кордон є важливим кроком
на шляху до безвізового режиму із
Європейським Союзом, однак поїздки
українців до країн-членів ЄС без віз
будуть можливими лише після ухвалення відповідного рішення стороною
ЄС. Як очікується, таке рішення може
бути ухвалено вже у травні 2015 року.
Ключове – може бути.
За повідомленням Державної
міграційної служби України, українці зможуть відмовитися від біометричного паспорта з релігійних
міркувань і отримати паспорт нового
зразка, але без чипа.
«Крім того, буде можливість відмовитися і від сканування відбитків
пальців рук під час оформлення біометричного паспорта», – йдеться в повідомленні ДМС.
Бланк паспорта (нового зразка)
громадянина України для виїзду за
кордон буде виготовлено у формі книжечки і складатиметься він з 32 сторінок з додатковим ступенем захисту.
Документ, як і раніше, видаватимуть
терміном на 10 років.
Загальна сума оплати при оформленні біометричного паспорта протягом 20 робочих днів складе 518,15 грн,
зазначає прес-служба. Паспорт без
електронного чипа обійдеться дешевше – в 461,15 грн.
Залишається можливість прискореного оформлення документа (протягом 7 робочих днів) за умови оплати
подвійного розміру державного мита
та вартості адміністративної послуги.
У такому випадку паспорт з електронним чипом обійдеться в 775,3 грн, без
чипа – 718,3 грн.

До всього, відтепер дітям від народження можна буде оформити паспорт громадянина України для виїзду
за кордон, але дітям до 16 років документ видаватимуть на 4 роки, а сканування відбитків пальців рук буде здійснюватися з 12 років і суто за згодою
батьків. Разом з тим, до 1 квітня 2015
ДМС продовжить оформлення проїзних документів дитини. Утім слід
пам’ятати, що цей документ не визнають в низці країн (наприклад, у Чехії,
Португалії, Іспанії).
Для оформлення закордонного
паспорта, як з чипом, так і без, треба
звернутися до підрозділу міграційної
служби. Із собою потрібно взяти лише
паспорт громадянина України та, у випадку, якщо паспорт для виїзду за кордон раніше не оформлювали, довідку
про надання коду платника податків.
Документи, видані до 1 січня 2015
року, будуть чинними до закінчення
строку дії, зазначеного у документі.
Закордонні паспорти, видані раніше, і
надалі можуть використовуватися для
подорожей до будь-яких країн світу.

***

З 12 січня заяви на оформлення біометричних документів приймають 30
підрозділів міграційної служби (25 у
всіх областях та 5 у місті Києві). У листопаді 2014 року міграційній службі
виділено 150 млн грн на обладнання,
завдяки чому вже у лютому 2015 року
біометричний паспорт можна буде
оформити у понад 200 підрозділах, де
буде введено понад 600 робочих місць.
Планується щорічно видавати 2,5 млн
таких документів.
Слід визнати, в українців створилося хибне враження, що з отриманням біометричного паспорта вони
зможуть без віз перетинати кордони
Європи. На жаль, це не так. Чи з новим, чи зі старим паспортом, нам усім
доведеться чекати безвізового режиму
з ЄС.

ХРОНІКЕР
Відповідно до чинного законодавства, паспорт громадянина України, що
його видають сьогодні підрозділи ДМС України, має необмежений строк дії,
а тому навіть після впровадження паспортів нового зразка такі паспорти
залишаться чинними. Змінювати їх на біометричні – це право, але не
обов’язок кожного громадянина України.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон сьогодні видають
терміном на 10 років (кінцеву дату дії зазначено у паспорті) і навіть після
впровадження документів нового зразка такий паспорт буде чинним до
зазначеної кінцевої дати дії. Громадяни зможуть вільно перетинати кордон
з такими документами, отримувати у них візи тощо. Разом з цим, у разі
бажання громадянина, він зможе обміняти цей паспорт на паспорт нового
зразка, звернувшись до підрозділу ДМС України.
Аналогічною є ситуація з іншими документами, передбаченими Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»: до завершення строку дії документів «старого» зразка їх заміна на
біометричні не є обов’язковою.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

23 СІЧНЯ
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 01.55
Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.15 Д/ф
11.05, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.15 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Віра. Надія. Любов
14.50 Euronews
15.25, 03.10 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жінки)
17.00 Театральні сезони
18.15 Новини. Світ
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.05 Музичне турне
04.35 Х/Ф «ВЕЧОРНИЦІ»

СУБОТА

24 СІЧНЯ
УТ1

07.35, 00.05 На слуху. Підсумки
08.30 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
09.15 Перша студія
10.10 Зроблено в Європі
10.30 В гостях у Д.Гордона
11.30 Х/Ф «ТАЄМНИЦЯ В ОЗЕРІ
ЕРОУ»
13.15 Світло
13.50 Д/с «Мій новий дім Корея»
14.25, 02.55 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (чол.)
15.20 Чоловічий клуб. Бокс
16.25, 03.45 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (жінки)
17.20 Чоловічий клуб
18.30 Книга ua
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика з Олексієм
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
01.50 Музичне турне
05.05 Віра. Надія. Любов

НЕДІЛЯ

25 СІЧНЯ
УТ1

06.05 Світ православ’я
06.40 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.30, 23.00 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Школа Мері Поппінс
10.20 Хочу бути
10.45 В гостях у Д.Гордона
11.45, 02.55 Біатлон. Кубок світу.
Естафета (чоловіки)
13.20 Православний вісник
14.00 Фольк-music
15.20 Театральні сезони
15.55 Біатлон. Кубок світу.
Естафета (жінки)
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.10 Д/ф
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.25 Концерт «Тетянин день»
01.50 Музичне турне
04.30 Як ваше здоров’я?
05.05 «Надвечір’я»

Хроніки ЛЮБАРТА
№39 (202)
1+1

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.05, 03.25 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12.20 «Розсміши коміка »
13.15 «Розсміши коміка»
14.10 «Шість кадрів»
15.10 Х/Ф «ЗГАДАЙ ПРО
ЧОРТА..»
17.10 Т/с «Корольок - пташка
співоча»
20.20 «Мультибарбара»
20.55 «Вечірній Київ 2014»
22.55 «Світське життя»
23.55 Х/Ф «ЗАЛІЗНА ЛЕДІ»
01.50, 04.10 Х/Ф «ФОНОГРАМА
ПРИСТРАСТІ»

2+2
06.20, 13.30 «Нове Шалене відео
по-українські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «АРМІЯ СПАСІННЯ»
11.35 Х/Ф «ХОЧУ У В’ЯЗНИЦЮ»
15.00 «Облом.UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «Вантаж»
19.00 Х/Ф «ПОЄДИНОК»
21.30 «Буде БІЙ» Всесвітня серія
Боксу WSB: Otamans (Україна) British Lionhearts
00.15 Х/Ф «ПОМСТИТИСЬ ЗА
АНДЖЕЛО»
02.00 Х/Ф «ВІДЬМА»

1+1
07.15, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
08.00, 08.25 М/с «Качині історії»
08.50 «Світське життя»
09.45 Х/Ф «ДРУЖИНА
ГЕНЕРАЛА»
13.30 «Вечірній Київ 2014»
15.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
20.15 «Вечерний квартал»
23.05 «Що? Де? Коли?»
00.00 Х/Ф «ДІЛОВА ЖІНКА»
01.55 Х/Ф «СЕКТА»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40, 10.00 «ДжеДАІ»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
11.00 Т/с «Захист Красіна»
19.00 Х/Ф «ВІЙНА»
21.00 Х/Ф «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ»
23.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА СТРАХУ»
01.00 Х/Ф «ІМІТАТОР: ОСТРІВ
ПРИВИДІВ»
02.25 Х/Ф «КАМІННА ДУША»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 «Лото-забава»
10.10 «Телевізійна служба
новин»
10.55 М/ф «Ескімоска - 2:
пригоди в Арктиці»
11.00 М/ф «Маша і ведмідь»
12.10 Х/Ф «ПАРФУМЕРКА»
19.30, 05.25 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти - 2»
23.30 Х/Ф «ОДИН ПЛЮС ОДИН»
01.35 Д/ф
02.35 Х/Ф «ДРУЖИНА
ГЕНЕРАЛА»

2+2
06.45 Х/Ф «ПОЄДИНОК»
08.30 «Буде бій». Чемпіонський
бій за версією WBO: Майк
Альварадо - Брендон Ріос
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Бушидо»
15.00 Т/с «Атлантида»
17.00 Х/Ф «ПАРАЛЕЛЬНІ
СВІТИ»
19.00 Х/Ф «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ»
21.00 Х/Ф «ВІЙНА»
23.00 Х/Ф «ДОКАЗ СМЕРТІ»
01.15 Х/Ф «МОНСТР ГЛИБИН»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 17.50 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Гречанка»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.20 Д/с «Склад злочину»
14.20 «Судові справи»
15.40 «Сімейний суд»
18.10, 02.30 «Стосується
кожного»
19.05 Т/с «Останній яничар»
20.45 Х/Ф «МАМИНЕ
КОХАННЯ»
22.40, 03.15 Т/с «Друге дихання»

МЕГА
08.30, 17.40 Аферисти проти
туристів 09.20 У пошуках пригод.
Італія 10.10 Планета людей.
Блакитна безодня 11.00, 16.00
Мисливець і жертва 11.50 Шукачі
неприємностей. Посеред океану
12.40, 13.10, 16.50, 17.20 Скарби
зі звалища 15.10, 21.00 Паразити.
Вторгнення 18.30 У пошуках
пригод. Греція 19.20 Секретні
території. Паралельні світи.
Зони Х 20.10 Секретні території.
Спадщина зоряних прибульців
21.50 Шукачі неприємностей.
Шрі-Ланка 22.40 Шокуючі кадри.
Вогонь на ураження 23.30 Шокуючі
кадри. Сутички 00.20 Полювання
на вбивць

ІНТЕР
06.30, 20.00 «Подробиці»
07.15 М/ф «Бабай»
08.45 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «МОСКВА СЛЬОЗАМ
НЕ ВІРИТЬ»
12.45, 01.50 Т/с «Смак граната»
18.10, 20.30 Х/Ф «КОЛИ
НА ПІВДЕНЬ ВІДЛЕТЯТЬ
ЖУРАВЛІ»
22.20 Т/с «Дар’я»
04.00 Д/ф
04.45 «Мультфільм»

МЕГА
08.30 Танки. Великі битви
10.10, 11.00, 12.00, 21.30,
22.30, 23.30 Охоронці Гітлера
13.00 Планета людей. Блакитна
безодня 14.00 Планета людей.
Життя пустелі 15.00 Планета
людей. Арктичне життя 16.00 У
пошуках пригод. Мальта 17.00 У
пошуках пригод. Греція 18.00 У
пошуках пригод. Ямайка 18.50,
19.40, 20.30 Гола наука 00.30,
01.20, 02.00 Полювання на
вбивць 02.40 Бандитська Одеса

ІНТЕР
05.55 Х/Ф «МОСКВА СЛЬОЗАМ
НЕ ВІРИТЬ»
08.35 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні Новини»
10.00 «Орел і Решка»
10.45 Т/с «Дар’я»
14.40 Х/Ф «КОЛИ НА ПІВДЕНЬ
ВІДЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ»
18.05, 21.30 Х/Ф «ПІДМІНА В
ОДНУ МИТЬ»
20.00, 04.35 «Подробиці тижня»
23.20 Х/Ф «МАМИНЕ
КОХАННЯ»
01.15 Т/с «Смак граната»

МЕГА
10.10, 11.00, 12.00, 21.30, 22.30,
23.30 Охоронці Гітлера 13.00
Планета людей. Арктичне життя
14.00 Планета людей. Мешканці
джунглів 15.00 Планета людей.
Мешканці вершин 16.00 У
пошуках пригод. Ямайка 17.00
У пошуках пригод. Домінікана
18.00 У пошуках пригод. Румунія
18.50 НЛО. Cекретні матеріали
20.30 Секретні території. Куди
зникають цивілізації 00.30 Танки.
Великі битви. Битва за Корею
01.20 Танки. Великі битви
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СТБ
06.30 Х/Ф «ЛЮДИНА
НАРОДИЛАСЯ»
08.10 Х/Ф «МОЛОДА
ДРУЖИНА»
10.00 Х/Ф «РОЗПЛАТА ЗА
КОХАННЯ»
11.50 Х/Ф «САМАРА»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Х-Фактор - 5»
00.50 Х/Ф «КВІТИ ВІД
ПЕРЕМОЖЦІВ»
02.35 Х/Ф «ВЕРСІЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРІНА»
04.00 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 13.00, 15.25, 21.00 Т/с
«Слід»
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
01.30, 03.15 Події
09.15, 02.40 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Лікарка»
11.50, 19.45 «Говорить Україна»
18.00, 04.00 Т/с «Думай як жінка»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Дикий 4»
02.15 Щиросерде зізнання

СТБ
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Х-Фактор - 5»
16.05 Х/Ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»
18.00 Х/Ф «ВИЙШОВ ЇЖАЧОК ІЗ
ТУМАНУ»
22.10 Х/Ф «РОЗПЛАТА ЗА
КОХАННЯ»
00.00 Х/Ф «КОХАНА ЖІНКА
МЕХАНІКА ГАВРИЛОВА»
01.30 Х/Ф «ПО ГОЛОВНІЙ
ВУЛИЦІ З ОРКЕСТРОМ»
03.00 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00, 02.05, 04.15
Події
07.10 Т/с «Думай як жінка»
08.00, 23.20 Х/Ф «СВІДОК»
10.00, 01.15 Зоряний шлях
дайджест
11.00 Т/с «Любов Надії»
15.20, 19.40 Т/с «Сестра моя,
Любов»
02.45, 04.55 Т/с «Дикий 4»

СТБ
05.45 Х/Ф «ГОСПОДАР ТАЙГИ»
07.05, 00.10 Х/Ф «СКАЗ ПРО
ТЕ, ЯК ЦАР ПЕТРО АРАПА
ОДРУЖИВ»
09.00 «Все буде смачно!»
12.00 «Х-Фактор - 5»
14.50 Х/Ф «ВИЙШОВ ЇЖАЧОК ІЗ
ТУМАНУ»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.30 Х/Ф «ДОМРОБІТНИЦЯ»
22.15 Х/Ф «МОЛОДА
ДРУЖИНА»
02.00 Х/Ф «ЛЮДИНА
НІЗВІДКИ»

ТРК УКРАЇНА
06.30 Події
07.10 Т/с «Любов Надії»
11.00 Т/с «Кордон слідчого
Савельєва»
19.00, 02.00 Події тижня з
Олегом Панютою
20.00 Т/с «Багаття на снігу»
23.45 Т/с «Долина троянд»
02.50 Т/с «Дикий 4»
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ICTV
05.20 Служба розшуку дітей
05.25 Студія Вашин´тон
05.30, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.00 М/с «Том і Джері»
06.50, 14.40, 16.15 Т/с «Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.40 Х/Ф «ЄДИНИЙ, ХТО ВИЖИВ»
11.20, 13.15, 16.55 Т/с «Бомбило»
13.35 Т/с «Прокурорська перевірка»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Фізрук»
23.55 Х/Ф «ТЯЖКІ ГРОШІ»
01.35 Х/Ф «ПІДРИВНИКИ»
03.30 Вражаючі сюжети про роботу
поліції

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Служба розшуку дітей
05.35 Телемагазин
06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди
крутості»
07.55, 18.00 Репортер
08.00 Стажисти
09.15, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!
21.00 Х/Ф «НЕМА ЧОГО
ВТРАЧАТИ»
23.00 Х/Ф «ДІВЧИНА З
ТАТУЮВАННЯМ ДРАКОНА»
02.00 Х/Ф «ТЕЛЕКІНЕЗ»
03.40 Т/с «Межа-4»
04.05 Зона ночі

КІНОНОВИНИ
ГОЛЛІВУД ЗНОВУ
ВІЗЬМЕТЬСЯ ЗА ЕДГАРА ПО

obozrevatel.com

П

родюсерська компанія Ідріса Ельби «Green Door
Production» візьметься за виробництво художнього фільму про Едгара Аллана По. Стрічка стане
екранізацією книги Марка Олдена «По має померти».
Дія роману розгортається в 1840-х роках у НьюЙорку. Письменник Едгар По веде постійну боротьбу з
демонами: як зовнішніми, так і внутрішніми. Боротьба
супроводжується великою кількістю спиртного. Паралельно в Нью-Йорк прибуває екс-боксер Пірс Джеймс
Фігг, який розшукує якогось мага, який вбив його
дружину. Маг шукає рецепт безсмертя і жадає знайти
владу над усіма демонами і самим сатаною. По і Фігг
об’єднують зусилля...
Чи виконає Ідріс Ельба у фільмі яку-небудь з ролей, поки не повідомляється. Нагадаємо, що в 2012
році у прокат вийшов детективний трилер «Ворон»,
заснований відразу на кількох оповіданнях По і з самим письменником у центрі сюжету. Легендарного
новеліста зіграв Джон Кьюсак. Критики поставили
картині дуже низькі оцінки.

«НІХТО НЕ ХОЧЕ БАЧИТИ
ЗРІЛОГО ДЖОЇ», – ЗІРКА
«ДРУЗІВ» РОЗВІЯВ ЧУТКИ ПРО
НОВІ ЕПІЗОДИ СЕРІАЛУ

ICTV
06.40 Х/Ф «ПІДРИВНИКИ»
08.50 Україна. Код унікальності
09.45 Дістало!
10.40 Громадянська оборона
11.35 Інсайдер
12.30, 13.00 Х/Ф «ВНУТРІШНІЙ
КОСМОС»
15.00 Т/с «Фізрук»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/Ф «ПАРОЛЬ РИБА-МЕЧ»
22.00 Х/Ф «ПРОШИВКА»
23.45 Х/Ф «ТЯЖКІ ГРОШІ»
01.30 Х/Ф «ОСТАННЯ ІСТИНА»

НОВИЙ КАНАЛ
08.50 М/с «Монстри проти
прибульців»
10.10 М/с «Історії Тома та
Джеррі»
12.10 Х/Ф «АГЕНТ КОДІ БЕНКС»
14.30 Уральські пельмені
16.30 Х/Ф «ЯНГОЛИ ЧАРЛІ»
18.30 Х/Ф «ЯНГОЛИ ЧАРЛІ 2»
20.40 Х/Ф «СКЕЛЯ»
23.30 Х/Ф «ВТЕЧА
НЕМОЖЛИВА»
01.15 Х/Ф «ТРИВОЖНИЙ
ВИКЛИК»
02.40 Т/с «Межа-4»

ICTV
05.50, 12.45 Факти
06.25 Мультфільми
07.20 Х/Ф «ВНУТРІШНІЙ
КОСМОС»
09.40 Зірка YouTube
12.00 Дивитись усім!
13.15 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ТРИСТА СПАРТАНЦІВ»
22.35 Х/Ф «ЦЕНТУРІОН»
00.25 Х/Ф «ЗАЛІЗНИЙ ЛИЦАР»
02.20 Вражаючі сюжети про роботу
поліції

НОВИЙ КАНАЛ
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
09.30 Х/Ф «АГЕНТ КОДІ БЕНКС»
11.45 Файна Юкрайна
12.00 Х/Ф «СКЕЛЯ»
14.50 Х/Ф «НЕМА ЧОГО
ВТРАЧАТИ»
16.45 Х/Ф «КІЛЕРИ»
18.45 Х/Ф «ГУДЗОНСЬКИЙ
ЯСТРУБ»
20.40 Х/Ф «СЛЬОЗИ СОНЦЯ»
23.10 Х/Ф «НЕВРАЗЛИВИЙ»
01.15 Х/Ф «ДІВЧИНА З
ТАТУЮВАННЯМ ДРАКОНА»
03.55 Зона ночі

gazeta.ua

М

ет Ле Бланк, який грав Джої Трібіані у серіалі
«Друзі», розповів у інтерв’ю на одному з телеканалів, що шоу про друзів середнього віку не буде таким
же популярним, як було колись.
«Друзі» – це шоу про такий чудовий період, коли
ти тільки-но після коледжу і ще на порозі дорослого
життя, – говорить актор, – ніхто не хоче бачити Джої,
який обслідує свою простату».
Телеведуча запитала Мета Ле Бланка, яким зараз
був би його герой Джої у серіалі.
«Можливо, у нього були б діти, можливо, робота?»
– розмірковує актор.
Мет наразі знімається у новому серіалі і, на відміну
від колег по «Друзях», ніколи й не сподівався на нові
епізоди відомого у 2000-х проекту.

«ТВІН ПІКС» ПОВЕРТАЄТЬСЯ:
МАКЛАХЛЕН ЗНОВУ ЗІГРАЄ
АГЕНТА КУПЕРА

ipnews.in.ua

У

жовтні минулого року телеканал «Showtime» повідомив про те, що вони вирішили дати нове життя
проекту під назвою «Твін Пікс». Культовий американський драматичний серіал, сюжет якого розгортається
у вигаданому містечку і показує розслідування звірячого вбивства старшокласниці Лори Палмер, полюбився глядачам з першої серії.
Особливість серіалу, на думку творців, полягає в
містицизмі і таємничості історії, а також у правильному підборі акторів.
Головну роль у «Твін Пікс» виконав Кайл МакЛахлен. Як стало відомо днями, актор таки прийняв пропозицію продюсерів серіалу знятися в продовженні,
про що особисто повідомив своїм прихильникам.
«Я дуже радий знову повернутися в цей дивний і
прекрасний світ», – прокоментував новину МакЛахлен.
Президент каналу Девід Невіл підтвердив, що актор Кайл МакЛахлен повернеться до ролі агента Дейла Купера. Невіл запропонував акторові спробувати
«демонічно хорошої кави», як відомо, це знаменита
цитата агента Купера. Творець оригінального шоу Девід Лінч зніме 9 нових епізодів, дія яких розгорнеться
в наш час. Знімання почнуться цього року. Прем’єра
«Твін Пікс» відбудеться в 2016 році.
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«УСЕ ЩЕ ЕЛІС»: КОЛИ КІНО ВСЕ ЩЕ ПРОЙМАЄ
КІНОРЕЦЕНЗІЯ

Юрій КОНКЕВИЧ

Ч

асто ми хочемо забути щось
із свого життя. А що робити,
коли хвороба забирає у тебе
все минуле? Альцгеймер – вирок,
який доля винесла головній героїні
стрічки «Усе ще Еліс». Кожен день її
життя – це лише боротьба за право
пам’ятати цей день!.. Руйнуються
всі плани, зникає гордість за життя,
яке наповнювалося змістом стільки
років…
Фільм кадр за кадром вражає дивовижними подробицями того, як це
– втратити розум. 50-річна Еліс Хауленд (Джуліанна Мур) має вчений ступінь з лінгвістики. Вона професорка
Колумбійського університету, автор
підручників, читає лекції по всьому
світу, мати трьох дітей. Якось на лекції
вона збагнула, що пам’ять зраджує її,
викладачка почала забувати слова. За
якийсь час з’ясовується, що це хвороба Альцгеймера, на яку надто рано
занедужала Еліс – далися взнаки батькові гени.

Розумна і сильна жінка починає
боротися. Ні, не проти хвороби. Її інтелект підказує, що з Альцгеймером
не пожартуєш, але вона кидається у
бій із недугою, прагнучи якщо не відвойовувати у неї бодай день пам’яті, то
принаймні полегшити життя чоловіка
й дітей, які мусять доглядати за нею,
наче за немовлятком.
Еліс не розлучається з айфоном
і ноутом, записує у них нагадування,
тренує пам’ять, аби сповільнити розвиток хвороби, створює міні-фільми,
аби у разі потреби піддивитися у них
елементарні дані про себе, як звати її
дітей і чоловіка, де вона мешкає…
Важко дивитися, як Альцгеймер
потрохи перемагає: Еліс забуває слова
і їхнє значення, імена, події… Рецепти
підглядає в неті, блукає в університетському містечку…
Коли пам’ять починає зникати
надовго і хвороба краде в жінки цілі
уривки життя, вона натрапляє на колись записаний власний відеоролик.
Еліс з монітора пропонує собі відшукати таблетки і випити їх… Що було
далі – не розкажу, збережу інтригу.
Переглянувши кілька стрічок, які

АФІША

РОК-КОЛЯДА В «МАЙДАНІ»
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січня традиційно
в клубі «Майдан»
відбудеться вечірка
«Рок-Коляда».
Цього вечора відвідувачі
закладу почують
українські колядки
в нестандартній
інтерпретації і рок-хіти
з новорічно-різдвяними
мотивами. Свіжу
порцію таких музичних
несподіванок підготували
учні луцької «Garage Rock School».
Усіх охочих запрошують у «Майдан» (Луцьк, вул.
Бойка, 2) о 21.00. Вартість вхідного квитка – 30
гривень.

МУЗИКА ПРОТИ ВІЙНИ

26

січня у Луцьку
відбудеться
концерт знаного
рівненського
симфонічного оркестру
«Brevis». У програмі
«Музика сердець проти
війни» візьмуть участь
і відомі луцькі гурти –
«Чорні черешні», «Фіолет»,
«Ріплей».
Дійство відбудеться у
Волинському обласному академічному музичнодраматичному театрі імені Тараса Шевченка (Луцьк,
Театральна площа, 2). Початок о 19:00. Квитки в касі
драмтеатру та за телефоном 050 517-23-12, вартість –
від 80 до 200 грн.

ходять у фаворитах цьогорічного
«Оскара», можу стверджувати, що
Джуліанну Мур без статуетки за найкращу жіночу роль відпускати з це-

ремонії не можна. Власне, з усією повагою до Алека Болдуїна (він зіграв
чоловіка Еліс), саме Мур «зробила»
цей фільм. Решта персонажів тільки
нанизані на її гру. Алек Болдуін також
заслуговує уваги, він чудово вжився
в роль ідеального глави сімейства,
йому можна вірити. Але часто він
надто вже солодкий, рідко зустрінеш
чоловіка, який так легко (принаймні
зовні) житиме і допомагатиме людині, яка щодня втрачає себе… Тому
зірка №1 у стрічці – це все ж Джуліанна Мур. Вона і ще режисер Річард
Глацер зробили класний фільм передусім про сім’ю, а не про хворобу.
Грі Джуліанни Мур віриш настільки ж сильно, як і образу хворого на СНІД кіногероя Тома Хенкса у
«Філадельфії». Інша кіноаналогія, яка
спадає на думку, – біографічна драма
Рона Говарда «Ігри розуму» з Расселом
Кроу в головній ролі. У його героя математика Джона Неша не менш страшна недуга – шизофренія.
«Усе ще Еліс» нагадує глядачу про
справжнє: стосунки в родині, цінність
кожного дня, тепло, яке ми отримуємо
та віддаємо навколишнім. Якоїсь миті

навіть здається, що тепло коханих людей здатне створити справжнє диво
з діагнозом Еліс. Але тільки якоїсь
миті…
Напевне, найсильніші моменти
стрічки – це промова героїні для громадської організації, яка опікується
хворими на Альцгеймера.
«Навколо нас так багато непотрібних речей, від яких легко відмовитися. Але як відмовитися від пам’яті?
Від того, що людина творить щодня і
щосекунди? Упродовж життя ми накопичуємо прекрасні спогади. І тепер
все, заради чого я важко працювала,
зникає на очах. Я пізнаю мистецтво
втрати, але не страждаю, а борюся.
Щоб люди не забули мене такою, якою
я була раніше. Можливо, вже завтра
я забуду цей виступ. Але те, що зараз
говорю перед вами, – це прекрасно,
адже почуваюся жінкою, яка колись
захоплювала вашу увагу, вміла розповідати і переконувати».
***
«Усе ще Еліс» – водночас несамовито боляче, надихаюче і страшно. Не
для попкорну, для життя.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«ДУРЕНЬ»

(РФ, 2014)
Режисер: Юрій Биков
Прекрасна соціальна драма, яка
викликала цілу бурю дискусій як в
середовищі кінокритиків, так і глядачів. Історія провінційного сантехніка, який кидає виклик системі,
намагаючись усіма можливими і неможливими способами врятувати
від загибелі 800 жителів гуртожитку, що от-от має обвалитися… Гарний зріз життя російського соціуму,
який, втім, дуже гарно лягає і на
реалії українські з їх глибоко корумпованим чиновництвом, злочинною
природою та небажанням змінювати
давно напрацьовані схеми тотального грабунку. А ще соціум – у масі
своїй сліпий і за замовчуванням приречений на здихання через нездатність щось протиставити. Гарний символ совкової країни, яка
давно пішла тріщинами і балансує на краю… Один в полі, можливо,
і воїн, але чи потрібна та війна більшості жителів країни/гуртожитку? Раджу наполегливо.

«ПОЗБАВ НАС
ВІД ЛУКАВОГО»

(США, 2014)
Режисер: Скотт Дерріксон
Дуже вдале і сюжетно притомне
поєднання детективу і містики, яке
має гарно зайти поціновувачам як
одного, так і іншого кіножанру. Розслідування цілої низки таємничих
вбивств змушує нью-йоркських копів звернутися по допомогу до екзорциста… Дерріксон, в послужному
списку якого і «Сіністер», і новітній
«День, коли земля зупинилась», і
«Шість демонів Емілі Роуз», робить
доросле, помітно до дрібниць продумане і глибоко драматичне кіно –
від фільму до фільму ці характеристики зазнають якісних змін. Не
певен, що фільм увійде до списку новітньої класики жанру, але увагу
на нього звернути варто. Спробуйте.

«АЛЬБАТРОС»

(Великобританія, 2011)
Режисер: Найал МакКормік
Розмірений британський артхаус, в якому за бажання можна
відшукати стільки невдалого і затертого до дір, що й дивитися бажання відпаде. Втім таке кіно по мені
та моїх життєвих настроях – коли
багато хто шукає на екрані героїв,
людей незвичайних життєвих рис,
то я шукаю людей непримітних, із
звичайними, грубо пересічними
рисами. Я так вчуся любити людей
– не за щось, а за те, якими вони є.
Процес складний, але важливий.
Головна героїня певна, що є нащадком Конан Дойля, по життю зірок з
неба не хапає, влаштовується працювати до однієї сімейки, яка проборюється за своє не вельми щасливе теперішнє. Дружба з дочкою,
романчик з батьком… – цинічно, передбачувано і так по-життєвому
знайомо. Хороше кіно! Актори молоді, але спостерігати через це за
ними вдвічі приємніше.

«МАГІЯ
МІСЯЧНОГО
СЯЙВА»

(США, 2014)
Режисер: Вуді Аллен
Аллен не перестає тішити нас вишуканим антимасовим кіно, яке на
перший погляд абсолютно вписується у ринкову кон’юктуру. На вулиці
1928 рік, і відомий ілюзіоніст вирушає в мандрівку на морські береги,
щоб вивести на чисту воду одне нахабне дівчисько, яке практикує спіритичні сеанси… Історія приємна і
тепла, з добрими акторами (Колін
Ферт, Емма Стоун) та нехитрим сюжетом. У своїх намаганнях довести,
що жодної магії у цьому світі не існує, головний герой врешті-решт
ту магію пізнає. Вона вкрай індивідуальна, але заперечувати її – все
одно, що заперечувати в людині людську природу. Раджу!

ÓÏÅÐÅÄ ÄÎ ÌÐ²¯
Яся РАМСЬКА

В

елике щастя у житті –
знайти себе. Можемо
називати розмови про
людське призначення й власну
місію у цьому світі маячнею.
Та люди мислячі (ті, кому не
хочеться жити так, аби просто
прожити) увесь відведений
на Землі час перебувають
у пошуках. Найчастіше,
примірявши до себе безліч
справ, оббігавши усі можливі
й неможливі напрямки, ми
замість таких бажаних відповідей
отримуємо самі лише знаки
питання. Але є ті, кого янголи,
виряджаючи у цей світ, певно,
поцілували міцніше за інших. Такі
люди інтуїтивно знають, у якому
напрямку треба йти. А коли
знаєш дорогу, то таки прийдеш
до себе.
Леонід Тивонюк точно знає про
власне призначення. Він – актор Волинського академічного театру ляльок, режисер і… мультиплікатор!
Кілька тижнів тому переміг в проекті «Вільні люди» на радіо RTI. Тобто
переміг не він, а його мрія – створити
у Луцьку анімаційну студію для дітей,
де творитимуть лише добрі та мудрі
мультики. У мультиплікатора тепер є
фінансова можливість дитячу студію
анімації удосконалити, а в нас – шанс
дивитися луцькі мультики.
«Людину, яка творить мультфільми, можна називати «аніматор» й «мультиплікатор». З латини «мультиплікатор» означає
«примноження». «Аніматор» перекладається як «те, що дає натхнення».
У тому радійному проекті луцький аніматор виграв 10 тисяч гривень.
Після вирахування усіх можливих податків «чистими» на картку отримав
6 тисяч 800. Каже, що ці гроші – малесенька частинка на шляху до великої мети. Та треба вміти радіти тому,
що є, й дякувати за отримане. Тепер,
наприклад, можна купити вживаний
ноутбук для діток. Такий собі мінімум для того, щоб хлопчиків та дівчаток можна було вчити працювати в
програмі й робити мультфільми.
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ДОБРІ МУЛЬТИКИ
ЛЕОНІДА ТИВОНЮКА

хто ходить постійно, але остаточно
групи ще не сформовані, бо все ж
лише починається. Мультиплікатор
має надію, що усі дітки, які приходять до нього, будуть хорошими
аніматорами. Варто лише вчитися й
віддавати максимум сил улюбленій
справі. У те, що робиш, треба глибоко пірнати. Плавати на поверхні – не
варіант.
«Мені з дітьми добре. Я з ними
спілкуюся як актор. Порозумітися
нам легко. З досвідом усе буде тільки краще. Ми маємо виховувати
діток на хороших мультфільмах.
Тоді хлопчики й дівчатка будуть
мудрими й розумними та не піддаватимуться на чужу погану пропаганду. Добре, коли малеча дивиться
«Смішарики» й «Фіксіки», які вчать
розумного. Та переважно контент
не дуже пристойний і не придатний
для виховання думаючої нації».
Леонід Тивонюк в студії анімації

Перш, ніж стати актором та почати творити мультики, Леонід Тивонюк досить довго шукав себе. Змінив
кілька професій. Та часом результат
важливіший за процес. А під час
пошуків можна вчити «уроки», які
люб’язно надає життя, чи не так?
Після школи Леонід пішов навчатися в училище, де закінчив курси операторів електронно-обчислювальних
машин. Усе, що там дізнався, – як
вмикати та вимикати комп’ютер, а
ще – грати в комп’ютерні ігри. Каже,
за роки навчання так награвся, що
цього вистачило. За спеціальністю
працювати не пішов. Потім було ще
багато робіт: на будівництві, в охороні тощо.
«Якось, йдучи територією заводу, наспівував пісеньки. Подумав:
«Якщо я співаю й так мені гарно,
так це подобається, то, можливо,
живу не так? Може, рухаюся не в
тому напрямку?»
Гортаючи газету, Леонід Тивонюк
випадково (чи не випадково) натрапив на оголошення від місцевого приватного театру ляльок. Там саме шукали акторів. Освіта була не важлива.
Набирали людей, які хотіли б спробувати себе в ляльковому театрі. Робота та тривала десь з півроку й дала
можливість погастролювати. Але, зі
слів аніматора, головною метою того
театру було заробляння грошей. І
що більше, то краще. Та, як свідчить
практика, зазвичай потрібно навчатися того, що ти хочеш робити. Леонід закінчив спочатку наше училище
культури та мистецтв (ВДУКіМ), а
потім – Київський національний університет театру, кіно і телебачення
ім. Карпенка-Карого, спеціальність
«Режисура театру ляльок».

«Вища освіта потрібна для
того, аби зрозуміти: навчатися
треба самому. Навіть зараз постійно шукаю книжки, читаю, випробовую прочитане сам й навчаю того,
що дізнався, діток .

»

Леонід Тивонюк уже творив
мультфільми, коли в його житті
з’явилася пані Ніна Бочарова. Жінка – директорка Центральної міської
бібліотеки для дітей. Саме вона запропонувала мультиплікатору створити
у бібліотеці гурток анімації. Леонід
зізнався, що дуже довго відмовлявся
від цієї пропозиції, хоча й зацікавився. Відкидав запропоноване, бо анімації потрібно віддавати дуже багато
часу. Створювати мультик – неймовірно кропітка робота. Додаємо до
цього роботу в театрі – отримуємо

понаднормове навантаження. Здавалося б, про жоден гурток взагалі не
могло йтися. Та минув рік. Наш герой
таки знайшов час для того, щоб вчити
дітей мультиплікації.
«Вирішив, що будемо навчатися разом. Маю надію, що цей гурток переросте у серйозну луцьку
студію анімації. Працюємо поки з
ляльковою анімацією. Хочу, щоб ми
знімали добрі мультфільми. Сучасні
мультики у більшості своїй – злі й
страшні. Не розумію, як можна виховати дитину хорошою й доброю,
коли її залякувати».
У світі, в головах людських, є
дуже багато стереотипів. Поганих і
хороших. Один з поганих мистецьких
читається приблизно так: «Кіно – це
дуже серйозно, а мультфільм – просто, легко й, відповідно, несерйозно».
Леонід Тивонюк каже, що від такого
уявлення людей про мультфільми
стає трішки сумно. Так само думають і про театр. Нібито театр ляльок
створений лише для дітей. А отже,
значення його применшене, не таке
важливе.
«Жоден, навіть найпотужніший, сучасний фільм неможливий
без анімації. Сучасне мистецтво,
його види тісно переплетені між собою й розділити їх справді неможливо. Не можна сказати, що в опері,
наприклад, лише співають. Там ще
й танцюють, правда ж? Ось така
поліфонія мистецьких течій».
Отже, анімаційний гурток (а в
майбутньому – потужна анімаційна
студія) працює в Міській бібліотеці
для дітей. Леонід Тивонюк розповів,
що поки сталої кількості дітей, які
відвідують заняття, немає. Є такі,

Опонентами мрії аніматора з
Луцька у фіналі проекту на радіо RTI
були райтери (ті, хто малює графіті. –
Авт.) «Вакцинація» з Херсона. Леонід
Тивонюк переміг. Він дякує луцькій
громадській активістці Олені Семенюк за те, що розповіла про проект,
Зю Побережнюк – за спільну мрію,
дружині – за віру й підтримку, а всім
лучанам і волинянам – за те, що повірили й голосували.
Якщо ви хочете допомогти Луцькій дитячій студії анімації, то можете
зробити це фінансово, морально або,
принісши ту техніку, без якої створити мультфільм можливо, але важко.
Шукайте Леоніда Тивонюка у соціальних мережах. Ось тут, наприклад:
https://www.facebook.com/leoshoot.
Наразі аніматор уже півтора року
працює над новим мультфільмом з
ляльками. А роботу «Відчиніть» Леоніда Тивонюка можна знайти на
YouTube.
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ВОЛЕЙБОЛ

ВОЛИНЯНКА –
НАЙРЕЗУЛЬТАТИВНІША
ЗБІРНИЦЯ U-18
Назар ТРИКУШ
Минулих вихідних у сербському місті Суботиця
національна збірна України з волейболу
зіграла матчі групового етапу відбору на
Чемпіонат Європи U-18. Суперниками «жовтосиніх» стали Франція, Сербія та Швейцарія.
У стартовій шістці українок усі три матчі
відіграла гравець ВК «Континіум-ВолиньУніверситет» Тетяна Яцків.
УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ – 3:1
(25:14, 21:25, 25:12, 25:21)
До гри з француженками головний тренер
українок Ольга Датій готувала своїх підопічних
наосліп, адже реально оцінити гру суперниць
не було нагоди. «Це був перший матч, коли ми
грали проти Франції. Не знали, як вони грають,
– пояснює тренер. – Ми грали в свою гру і, на
щастя, цього було достатньо для перемоги». Свій
внесок у перемогу зробила й волинянка Тетяна
Яцків. За гру вона забила 14 м’ячів. Зазначимо,
що й Франція подарувала нашій збірній аж 37
м’ячів через свої помилки.
УКРАЇНА – СЕРБІЯ – 0:3
(15:25, 10:25, 11:25)
У другій грі проти господарів українки не
мали шансів. Сербський волейбол не даремно
вважається одним із найсильніших в Європі.
Збірна України заледве в партіях розмочувала
другий десяток, як сербки вже оформлювали переможних 25 пунктів.

ШВЕЙЦАРІЯ – УКРАЇНА – 1:3
(24:26, 24:26, 25:21, 20:25)
Останнього змагального дня команда Олени
Датій зіграла, напевне, найважчу гру. Перші два
сети вона перемогла лише з мінімальним відривом у два очки. Причому в другому по ходу гри
їм потрібно було відквитати аж сім пунктів. Та
швейцарські дівчата не здавалися й виграли третій сет – 25:21. Але українки зуміли забрати всі
три очки до свого активу, перемігши у четвертій
партії. У складі української збірної найкращим
снайпером стала центральна блокуюча лучанок
Тетяна Яцків, яка набрала 22 очки, з них 15 в атаці, 5 на блоці та 2 на подачі.
ЯЦКІВ – ЛІДЕР ЗБІРНОЇ
Загалом, Яцків за весь груповий етап набрала 42 очки, ставши найкращою нападницею.
Другий результат показала вихованка білоцерківського «Спортліцею», а це аж на 10 пунктів
менше, як у Тетяни – 32. «Я вірив, що вона добре зіграє, але те, що Тетяна стане найкращим
гравцем в нашій групі – приємна несподіванка,
– розповідає головний тренер ВК «КонтиніумВолинь-Університет» Богуслав Галицький. –
Вона віддається повністю спорту, я хотів би, щоб
усі наші гравці були настільки завзяті».
Отже, Україна посідає друге місце у групі.
Вихід українок у фінальну частину ЧЄ-2015 залежатиме від показників команд, які вибороли
другі місця в інших групах.
А поки Тетяна Яцків уже повернулася до
стану луцького клубу, щоб допомогти у надважливих матчах з конкурентами по турнірній
таблиці. «Континіум-Волинь-Університет» прийматиме вдома тернопільську «Галичанку», яка
на вісім пунктів випереджає волинянок. Матчі
відбудуться у суботу, 17 січня, о 17:00 та у неділю, 18 січня, о 12:00.

КВАРЦЯНИЙ «ХРЕСТОНОСЦЯМ»:

«ВИ ЗНОВУ В АРМІЇ!»

Павло ФІЛОНЮК

Ф

утболісти луцької «Волині»
минулого понеділка вийшли із
зимової відпустки. Після обіймів
один з одним (а як вболівальники за вами
скучили!) почалися трудові будні рядових
«хрестоносців» Кварцяного. Команда здала
медичні тести ескулапам у поліклініці
й узялася показувати тренерам, що не
забула, звідки у футболістів ростуть ноги.
Тренажери, аеробіка, ігрові види спорту,
кроси і басейн – все, чого прагне спрагла до
великого спорту душа футболіста. У такому
режимі команда тренуватиметься до вильоту
на НТЗ до Туреччини. У середу команда
зіграла перший тренувальний спаринг,
другий відбудеться у п’ятницю.
Із основним складом тренуються й виконавці з молодіжного та юніорського – Роман
та Олександр Воробеї, Роман та Андрій Никитюки, Артем Дудік, Олексій Зінкевич, Сергій Петров, Віктор Хомченко, Андрій Марчук,
Степан Пшибила, Роман Жмурко. На перегляді
є кілька потенційних новачків, але ситуація із
їхнім коловоротом настільки мінлива, що доки
цей номер «Хронік» дійде до читача, в Луцьк
приїде ще два гравці, а поїде у зворотньому напрямку – 22.
Відзначимо, що частина гравців приєднається до «Волині» вже під час збору в Туреччині. І
річ не у фінансових проблемах, які, ніде правди
діти, таки є у команді. Просто футболісти зі згоди тренера залагоджують деякі особисті справи
або відсутні за станом здоров’я. Це стосується,
наприклад, Гал Шіша та Сандро Кобахідзе. Першого оперуватимуть в Ізраїлі, другий має організаційні проблеми і прилетить до Белека відразу
з Грузії.
За нашою інформацією, у команді відсутній
Ерік Бікфалві, який продовжує перемовини з
«Дніпром». А от Флорентін Матей дістав облизня
в Дніпропетровську, бо начебто захотів підписувати контракт відразу, не погодившись на перегляд під час збору команди Маркевича в ОАЕ.
Імовірно, шукатиме собі нову команду й Валерій Федорчук. Цей «дніпрянин» грав за «Во-

«ВОЛИНЬ» ВИЙШЛА З ВІДПУСТКИ

линь» на правах оренди, але на другу частину сезону продовжувати такі стосунки не захотів. Хоч
водночас його немає у переліку гравців «Дніпра»,
які полетіли на перший збір цієї команди. Не готується до зборів і воротар Сергій Літовченко,
який шукає собі нову команду. Інша втрата лучан
– Віталій Приндета, на якого очікує оперативне
втручання. А ось Іван Рогач на місці, попри те,
що інтернет активно відправляв серба у тамтешню «Войводину». Утім наразі говорити про якусь
об’єктивну інформацію щодо складу «Волині»
ранувато. Період активних трансферних новин
щойно розпочався, й ЗМІ здебільшого ворожать
на кавовій гущі. Хоча тренд минулого року витримуватиметься – «Волинь» гратиме більше
українськими виконавцями, зарплатні апетити
у футболі зменшаться, а кількість власних вихованців у лавах команд УПЛ збільшуватиметься.
Тим часом став відомим перелік спаринг-

партнерів «Волині» на першому зборі у Туреччині. Суперники для «волинян» дуже й дуже непрості.
21 січня – «Нефтчі» (Баку). «Нафтовики» –
найвідоміший клуб Азербайджану, який перебуває на третьому місці в нинішньому чемпіонаті.
24 січня – «Вардар» (Скоп’є, Македонія).
Найтитулованіший клуб Македонії. Червоночорні – лідери цьогорічного чемпіонату.
28 січня – «Подбескидзє» (Польща). Команда з Бєльсько-Бяла, яка торік щойно підвищилася в класі, нині веде боротьбу за путівку до Ліги
Європи у польській ЕкстраЛізі.
31 січня – «Ягодіна» (Сербія). Фіналіст національного кубка 2014 року. Серби, як і поляки,
також борються за місце в ЛЄ.
Отож, у суботу лучани виїдуть на Бориспіль,
звідки візьмуть курс на Белек. Там відбудеться
перший збір команди цього міжсезоння.

ДЗЮДО

ВОЛИНЬ – ОДИНАДЦЯТА СЕРЕД ОСЕРЕДКІВ УКРАЇНИ
Назар ТРИКУШ

2014 рік видався для волинських
дзюдоїстів напрочуд вдалим.
Наші спортсмени завоювали
більше, ніж за два попередні.
Загалом за період 2012-2014 років
волинські спортсмени вибороли
39 медалей, що набагато більше,
порівняно зі всіма роками
незалежності до того.
У щорічному рейтингу Федерації дзюдо України за різними підрахунками Волинь посіла 9-11 сходинки. Нашу область випередили лише
потужні осередки, де розташовано
спеціалізовані спортивні інтернати
для занять боротьбою дзюдо. На
Волині вже два роки функціонує
лише один спецклас, але і це є великим успіхом.

Найуспішнішою спортсменкою
від Волині стала Анастасія Турчин.
У дорослому жіночому рейтингу
вона посіла сьому сходинку з активом у 1895 балів, а серед молоді
до 21 року Анастасія стала другою.
У 2015 році спортсменка першочерговим ставить завдання пройти
олімпійську кваліфікацію. В історії
волинського спорту вже були такі
прецеденти. Так, на Олімпіаді-2000
в Сіднеї Руслан Машуренко приніс
для Волині бронзову нагороду.
«Зараз я посилено тренуюся в
залі, адже скоро розпочнуться важливі рейтингові турніри, на яких
права на помилку немає, – пояснює Турчин. – Завдяки підтримці
Волинської федерації я маю нагоду
виступати на міжнародному рівні.
Намагатимуся понад усе пробитися
на Олімпійські ігри-2016 в Брази-

лії». Зазначимо, головною конкуренткою Анастасії у боротьбі за путівку на Олімпіаду є Вікторія Туркс

із Доннеччини.
Підростає на Волині й перспективна молодь. Найтитулованішими
школами вважаються любомльська,
шацька та «колосівська» (Луцьк).
Підтвердженням того є факт, що
до кадетського рейтингу увійшла
Валентина Шмаль з Любомля. У віковій групі до 18 років дівчина виборола п’яте місце.
Спортивний сезон 2015 року
волинські дзюдоїсти розпочнуть
17-18 січня. У ці дні в Луцьку відбудеться відкритий всеукраїнський
турнір пам’яті Волинських майстрів дзюдо серед юнаків та дівчат
до 15 років. У змаганнях візьмуть
участь 300 спортсменів з шести
країн Європи. Місце проведення:
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.
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Ігрове поле складається з квадрата розміром
9×9, розділеного на менші квадрати із
стороною 3×3 клітинки. Таким чином, все
поле налічує 81 клітинку. У деяких з них вже
на початку гри розташовані числа (від 1 до
9). Залежно від того, скільки клітинок вже
заповнено, конкретну судоку можна віднести
до легких або складних.
Мета головоломки – треба заповнити
вільні клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку, в кожному стовпці і в
кожному малому квадраті 3×3 кожна цифра
зустрічалася лише один раз. Правильна
головоломка має лише одне рішення.

15 січня 2015 року
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АНЕКДОТИ
Росія. Другий рік санкцій.
– Жінко, що в нас на вечерю?
– Ні хріна!
– Як і вчора?
– Так, відразу на два дні наготувала.
Сидячи на самоті довгими зимовими
вечорами, Путін часто грає на бала-лала-ла-ла-ла-ла-йці. Мелодія легко впізнається.
Як свідчить досвід 2014 року, інколи
той, у кого немає жодних грошових заощаджень, може почуватися значно щасливішим і впевненішим, ніж той, у кого
вони є.
Цікаво, інші люди мене бачать таким,
як я себе бачу в дзеркалі, чи таким, як я
виходжу на фотографіях?
Головне у фразі «З новим роком вівці!» — не поставити непотрібну кому.
Не хочу сказати, що ти товста, але бабуся тобою пишалася б.
Однолюб – це чоловік, який зіпсував
життя тільки одній жінці.
Раніше я дуже не любив спати, тому
що коли ти засинаєш, то на вісім годин
немов випадаєш із реальності.
А тепер я дуже люблю спати. Тому що
коли засинаєш, то на вісім годин немов
випадаєш із реальності...
Росіяни досі сміються з анекдотів про
Вовочку i не здогадуються, що ось уже 15
років він ними править.
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 25 грудня 2014 року
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Читайте «Хроніки Любарта» у Facebook: www.facebook.com/hroniky.lubarta
З НЕПУБЛІКОВАНОГО
Олесь ГАВРИЛОВ

«Ф

ейсбук» часто напружує.
Не по-дитячому
жорстко і по-дитячому
безкомпромісно. Ну як не
викинути із стрічки авторів і
поширювачів таких перлів: «Як
увійти в робочий ритм після
свят?», «На какоє метеоявление
я похож?», «Всепропало.
Пацанів тут завалюють нах всіх!
Боєприпасів немає, наших з
голими руками пустили під
сєпарські танки! Навколо повно
200-их…», «В какой стране я
должна жить?», «Аваков, с…а!
Ярема, па..о! За що стояли на
Майдані?», «Ось як Порох і Сєня
здають Майдан!», «Опредєлі
свойо віно», «Куди запхати
Кононовичів, щоб від них не
смерділо?»… Добре, що увесь
цей моветон можна у два кліки
відправити в ігнор.
Але ж стараються й інші
оригінали! Це ті, ЯкимВсеНаліво
– вони призначають Бузину
головним редактором однієї з
найбільших в країні (добре, хоч
не найвпливовіших) щоденних
газет, хизуються подарованим
своїй шмарі депутатством,

ВУЛЬГАРНИЙ КОМІТЕТ

давляться ватним олів’є під
Кобзона на «Інтері».
Для таких особин мріяв
створити Комітет із боротьби
з вульгарністю у соцмережах.
Й цього року таке сталосястворилося!

За результатами новорічних
святкувань та їхнім
відображенням у «Фейсбуці» мій
Комітет ухвалив ЗАБОРОНИТИ в
соціальних мережах наступне.
- Коментувати в своїх публікаціях
метеоумови, причому поза

залежністю від місцеперебування
– в Україні чи за кордоном.
Наприклад: фотка пляжу/вулиці/
гори/пальми з підписом «У
Луцьку, кажуть, мінус 10». Або ще
таке: «У Куршавелі зараз штиль, в
Шамоні – заметіль, у Вальторансі
сідають вечеряти при свічках, в
Аворіазе устриці великі, але по
п’ять, а ви давіться там вашим
пошехонським у пеклі!».
- Постити в стрічці «Час
повертатися!» і публікувати
фотокопії авіаквитків у держави
Західної Європи, США, а також
в Таїланд, ОАЕ, Домініканську
республіку, Мальдівську
республіку і в аеропорт Даболім
індійського штату Гоа. Решта країн
під заборону не потрапляють.
- Насміхатися або в інший спосіб
виказувати зневагу на адресу
людей, які їдуть на відпочинок
до Єгипту чи Туреччини, маючи
в активі поїздки тільки в Крим.
Читали ж таке: «Дві години стояв
на паспортному контролі. Жлоби,
які повертаються з Єгипту, горіть
у пеклі». Інший розповсюджений

варіант: «Я годину пив чай у
«Фелічіті» біля вікна, а жлоби
їхали на роботи відпрацьовувати
свої кредити за «Деу Ланос».
- Заборонити використання
палиць-штативів для знімань
так званого «селфі». Палиці
роблять фотку правильною! А де
прекрасні видовжені мармизи в
кадрі? І взагалі, воно – селфі – має
бути чистим – із ліфта чи туалету.
- Відмічати у своїх статусах
двох з половиною закордонних
товаришів і писати дурнички
іноземною з невмілим
використанням жаргонізмів та
спрощень. Ну щось таке: «Merry
X-tmas guys!! Luv uuuu, hugsX».
Якби я мав такий комітетик у Росії
(боронь Боже), то додав би ще
один пункт:
- Публікувати фотозображення
делікатесів, особливо продуктів
харчування, заборонених для
ввезення в РФ рішенням уряду
від 7 серпня 2014 року після
симетричної відповіді на західні
санкції. («А в нас є справжня
моцарелка під ялинкою!»)

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 16 – 22 СІЧНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)

Ігор Коцан (14 серпня 1960 р.)

Тарас Яковлєв (15 грудня 1981 р.)

Овни входять у смугу невезіння. Проте варто
пам’ятати, що проблеми в родині – це прикрий подарунок зірок, який кидає тінь на вашу публічну
діяльність.

Левам варто вийти з тіні, в яку їх загнали обставини.
Висока ймовірність того, що з’являться неочікувані
союзники, які запропонують допомогу. Вибудовування власної владної вертикалі майже завершено, тому
решту роботи варто перекласти на заступників.

Поглиблюватимете й далі знання з автосправи. На
черзі – евакуатори та паркувальники. Водночас
паркуром побавитеся. Доїдатимуть «пільговики».
Не зайве додати піару та самопіару в життя.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

ДІВА (24.08 – 23.09)

Богдан Климчук (25 квітня 1983 р.)

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Сергій Кошарук (22 вересня 1973 р.)

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Тельцям варто залагодити конфлікти, які постійно спалахують і з одвічними опонентами, і з
вчорашніми союзниками. Варто забути про власні бізнесові інтереси й зосередитися на служінні
громаді.

Дівам зорі радять повправлятися в епістолярному
стилі, адже найближчим часом ці навички знадобляться. Напишіть 12 листів (від руки!) і перешліть їх своїм друзям. Наступного тижня зробіть
щонайменше 7 добрих справ.

Команда Козорогів розгублена – вас підставили свої
ж. Вчорашні соратники стануть заклятими опонентами. Відчуватиметься брак свіжих ідей, управлінських компетенцій та виконавської дисципліни. Особливу увагу варто звернути на кадрові призначення.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Ігор Лапін (28 травня 1969 р.)

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Олександр Пиза (15 жовтня 1965 р.)

Святослав Кравчук (26 січня 1953 р.)

Бережіть свою домашню тваринку з родини гризунів. Вона біла і пухнаста. Не спримайте її лише
як талісман, адже здатна вона на справді героїчні
вчинки. Грошей знову прибуде.

Найближчим часом з’явиться багато цікавих пропозицій щодо працевлаштування. Проте через
свою вдачу Терези знову будуть вагатися. Складіть
усі «за» і «проти» на кожну шальку й ухваліть остаточне рішення.

Постійні стреси на роботі можуть похитнути
здоров’я Водоліїв. Більше відпочивайте в позаробочий час, пийте корінь валеріани, не читайте, не
слухайте й не дивіться ЗМІ. Щотижня примірюйте
шапку Мономаха на себе. Не тисне?

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

РИБИ (20.02 – 20.03)

РАК (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич (23 червня 1965 р.)
Зорі радять Ракам і далі концентруватися на побудові власного позитивного іміджу й утриматися
від критики опонентів. Адже ймовірно, що може
з’явитися третій, хто скористається плодами вашої діяльності.

Геннадій Частяков (6 листопада 1984 р.)
Скорпіонам знову буде несолодко. Мало того, що
на роботі не все гладко, то ще й колишні політичні
розбірки не даватимуть спокою. Та чи варто міняти
політичну доцільність на меркантильні інтереси?

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Рибам закидатимуть невиконання обіцяного. Колись ви пообіцяли не підгодовувати четверту владу, а тепер передумали… Приділіть увагу родині й
комунальним рахункам.

