МІЦНИЙ ТИЛ

ЦІНА ДОГОВІРНА

РЕЙС НА
ПЕРЕДОВУ
ДЛЯ ТОГО ЩОБ СТАТИ
ЧАСТИНОЮ НАЦІЇ,
ТРЕБА ЗАЛИШИТИСЯ
ЗІ СВОЄЮ КРАЇНОЮ
стор.
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ДОВГА ПІСНЯ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ
ХТО ТИСНЕ НА КАДРОВІ ГАЛЬМА?

стор.
ЗВІТНІСТЬ

ПЕРСПЕКТИВИ

ВІДКРИТІ Й БАЙДУЖІ:
ДЕКЛАРАЦІЇ ГОЛІВ РДА

Шість райдержадміністрацій і досі не надіслали інформацію
про доходи своїх голів. Ба навіть більше – чотири з них, до
яких вдалося додзвонитися, і не чули про запити. Натомість
ще десять відповіді таки надали.
стор.

ЯКИХ ЗМІН ПОТРЕБУЄ
ОСВІТА ТА МЕДИЦИНА В
УКРАЇНІ, ВРАХОВУЮЧИ
ДОСВІД ЄС
Про достойне життя
тя в Євр
Європі
вроп
опіі мр
мріє
іє чи
чи не кожен українець. Бо ж кому не хочеться мати
себ
ебее чи для
для дітей,
діт
ітей
ей,
ей
якісної освіти для себе
а по медичну допомогу
могу звертатиих
ся до кваліфікованих
фахівців, до того ж
бути упевненим,
що нададуть її
на найвищому
рівні?
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стор.
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НА КРОК ПОПЕРЕДУ

ВИБОРИ В ІНТЕРНЕТІ:
ДОСВІД ЕСТОНІЇ

На останніх парламентських виборах понад 20% естонців
обирали депутатів онлайн. Естонія – перша країна, яка
запровадила інтернет-голосування на офіційному рівні.
Насправді вибори онлайн відрізняються
від традиційних хіба що самим
процесом і технологіями. Загальні
принципи волевиявлення –
однакові. Наприклад, те,
що виборець не може мати
можливості довести, кому
він віддав голос. Естонці
уже переконалися, що
електронне голосування –
таке ж надійне та безпечне,
як і звичайне.
стор.
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КАМІНЬ СПОТИКАННЯ
П’ЯТЬ КОПІЙОК

ЧИ В
ВАРТО
АРТО Р
РОБИТИ
МАЙЖЕ ПІВМІСЯЦЯ
ВИХІДНИХ У ТРАВНІ?
У травні українці матимуть тринадцять
вихідних. Донедавна основними з них
вважалися 1-2 травня та День перемоги.
Нині ставлення у суспільстві до цих свят,
запроваджених радянською ідеологією, різко
змінилося. «Хроніки Любарта» вирішили
з’ясувати, що про травневі вихідні думають
лучани.
Тетяна, 68 років,
пенсіонерка:
– Я на пенсії, тому мені все
одно, чи є вихідні, чи нема. Але
багато людей мають городи,
які потрібно обробити.
Вважаю, це дуже добре, що є
так багато вихідних. Можливо,
хтось поїде в село, аби
допомогти батькам.
Андрій, 37 років, офіціант:
– Я проти цих вихідних.
Нарешті заборонили
комуністичну символіку, а ці
свята все одно святкуємо. У
країні криза, і ми не можемо
собі дозволити не працювати
аж тринадцять днів. Це
безглуздо.
Оксана, держслужбовець:
– Українці – працьовитий народ,
який заслуговує на ці вихідні.
Вони дають можливість людям
обробляти землю. Можливо,
варто було зробити менше
вихідних, але вони потрібні.
Адже з цих тринадцяти днів
як мінімум тиждень піде на те,
щоб посадити городи.
Володимир, 54 роки,
безробітний:
– Треба змінити акценти з
радянсько-ідеологічних на
загальнолюдські. Власне,
наші люди давно вже й самі
змінили ці акценти, підганяючи
під травневі свята садіння
картоплі чи іншої городини.
Ці свята треба зберегти,
але назвати Днями праці.
Зрештою, кілька днів для землеробства держава
може подарувати.
Віталій, 24 роки,
підприємець:
– У країні війна. Багато людей
проти відзначення травневих
свят, адже це пережиток
радянщини. Ми не можемо
дозволити собі так багато
днів не працювати. Вважаю,
що ці свята давно варто
скасувати.

Д

епутати Луцької
міськради закликають
прихожан церков
Московського патріархату
вимагати від духовенства
негайного виходу з
підпорядкування Російської
православної церкви.
Відповідне звернення, що
його підготував депутат Богдан
Шиба, луцькі обранці ухвалили
29 квітня шляхом таємного голосування. Проект рішення підтримали 32 депутати.
За словами Шиби, останні події свідчать, що Росія не має намірів обмежитися окупацією Криму
і захопленням частини Донецької
та Луганської областей, а й далі
концентрує регулярні війська та
озброює бандитські терористичні групи для подальшої агресії та
окупації української землі. Усі ці
дії вчиняються всупереч вимогам
міжнародного права та ігноруючи позицію світового цивілізованого співтовариства.
Верховна Рада 27 січня визнала
Російську
Федерацію
державою-агресором. Така рішуча позиція найвищого законодавчого органу держави, наголошує депутат, покладає на
всіх громадян України обов’язок
припинити будь-які зв’язки з
інституціями Росії, адже вони
можуть бути використані проти
суверенітету та територіальної
цілісності нашої держави.
«Особливу роль у неоголошеній війні Росії проти України
відіграє Російська православна
церква, ієрархи якої називають
окупацію України не інакше, як
«священна війна» або «хрестовий

ДЕПУТАТИ ЗАКЛИКАЮТЬ
ПАРАФІЯН УКРАЇНІЗУВАТИ
МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
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похід православ’я» і благословляють терористів та найманців
на вбивства і знищення всього
українського. При цьому РПЦ
використовує свій необмежений
вплив на Українську православну церкву (Московський патріархат), яка, відповідно до статутних
документів, входить до її складу і
є канонічним підрозділом Московського патріархату. Саме тому
керівництво Київської митропо-

лії, єпископат УПЦ МП, значна
частина священиків не засудили
російської окупації Криму і агресії на Донбасі», – йдеться у зверненні.
Автор проекту рішення також наголошує: у червні та грудні
2014 року Синод УПЦ МП ухвалив зміни до статутів двох кримських єпархій, які визнають Крим
суб’єктом Російської Федерації.
«Війну на Донбасі названо

«громадянським конфліктом»,
панахиди за загиблими українськими воїнами і служби за
здоров’я
живих захисників
України, за перемогу України і
визволення нашої землі від окупантів відбуваються не в усіх
храмах Московського патріархату. Натомість – часті випадки
підбурення до зриву мобілізації,
потурання сепаратизму під виглядом «любові до братнього народу». Така поведінка в умовах
розширення російської агресії
на всю територію України у вигляді диверсій і провокацій –
найкраща підтримка агресора»,
– вказано у документі.
Разом з тим, у зверненні висловлено думку про те, що абсолютна більшість вірян і священнослужителів УПЦ МП – щирі
патріоти України, які вболівають за неї.
«Тому звертаємося до вас,
дорогі земляки: вимагайте від
керівних органів Української
православної церкви негайного виходу зі складу Російської
православної церкви і створення помісної церкви, яка не
буде інструментом російської
агресії. Якщо ж така перспектива бачиться вам нереальною,
маєте інший шлях – особисто
долучитися до возз’єднання в
Українську помісну православну церкву», – йдеться у зверненні Луцької міської ради до
громади.

ДОЇЗДИВСЯ?

П’ЯНИЙ СИН ЛУЦЬКОГО ПОСАДОВЦЯ
ЗНІС ПАРКАН СВЯЩЕНИКУ

Повертаючись напідпитку з
риболовлі, син директора
Департаменту ЖКГ Івана
Кубіцького силою заволодів
місцем водія в автомобілі
та потрапив у ДТП. Хуліган
відмовився відшкодовувати
збитки власнику знесеного
паркана та власнику
автомобіля. Пояснення
просте: за водійським кермом
він не був, адже міліція
засвідчила це у звіті.

«Євген Кубіцький – брат
мого колеги. Так і вийшло, що
разом потрапили на риболовлю, – розповів «Таблоїду Волині» власник авто Валерій Миколайчук. – Коли поверталися, я
зупинився, треба було вийти з
машини. Повернувся, а Кубіцький – за кермом. Коли попросив
звільнити місце, він відмовився,
почав погрожувати фізичною

розправою. Знаючи його характер, я не мав сумніву, що так і
буде, тому змирився. На одному з поворотів у селі Шепель
він не впорався з керуванням,
в’їхав у паркан, розтрощив його
і врізався в дерево. Побив лоба,
розбив вітрове скло, його кров
і досі є на автомобілі», – каже
Валерій.
Після аварії на місце пригоди приїхав батько-посадовець.
«Я говорив з Іваном Кубіцьким,
який приїхав до нас, бо Євген
був таким п’яним, що там не
було з ким говорити. Кубіцькийстарший пообіцяв, що все владнає та відшкодує збитки, але вже
наступного дня змінив свою позицію, мовляв, його син не був
ні за яким кермом», – каже постраждалий.
Схожу історію розповів і
власник розтрощеного паркану
– місцевий священик Микола
Іллюк. Чоловік каже, що в день

аварії йому обіцяли полагодити
загорожу, але вже минув місяць,
а ніхто так і не з’явився.
Валерій Миколайчук написав
заяву про відкриття кримінального провадження за фактом
ДТП у нетверезому стані, а також погроз, проте справу навіть

не внесли до реєстру за відсутністю складу злочину. Чоловік
вбачає у цьому вплив на думку
правоохоронців тата-посадовця,
проте переконаний: правда переможе, адже має свідків-очевидців
і кров горе-водія на розбитому
авто.
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ПРАВА РУКА
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Відповідне рішення луцькі депутати
ухвалили під час чергової сесії міськради 29
квітня. Кандидатуру Яковлева затвердили
44-ма голосами.
Як відомо, посада першого заступника
стала вакантною місяць тому, адже Святослав Кравчук, який працював у команді мера
Миколи Романюка від початку, звільнився у
зв’язку з виходом на пенсію.
І от тепер обов’язки Кравчука виконуватиме Тарас Яковлев, який донедавна обіймав посаду заступника міського голови з
економічних питань. До слова, під час сесії
депутати проголосували і за виведення зі

ІНІЦІАТИВА

МІСЬКА РАДА ЛУЦЬКА
ЗВЕРНУЛАСЯ
ДО ПОРОШЕНКА

Луцька міська рада назвала тарифи на
газ та електроенергію для населення
необґрунтовано завищеними та
звернулася до президента щодо їх
врегулювання.
Таке рішення ухвалили під час чергової сесії міськради.
«У скрутний для країни час український народ поставили перед фактом підвищення плати за природний газ та електроенергію», – наголосив автор проекту
рішення Андрій Козюра.
Депутат зауважив, що нині Україна самостійно видобуває близько 19,5 мільярда
кубометрів газу при попиті для населення
в 21,5 мільярда кубометрів. При цьому ціна
видобутку блакитного палива дозволяє
встановити ціну на газ для населення у розмірі 2 356 гривень на противагу ціни, що
запропонована урядом у розмірі 7 188 гривень, навіть з урахуванням 2 мільярдів кубометрів імпортованого газу, якого бракує.
За його словами, така колосальна різниця вказує на закладені надприбутки для
власників енергетичних компаній, якими
до цього часу залишаються олігархічні
структури.
Член депутатської групи «Новий
Луцьк» Ігор Поліщук зауважив, що підтримує проект рішення, адже підвищення
тарифів не має жодного обґрунтування,
а вартість житлово-комунальних послуг
забирає в українських родин половину
зарплати.
У підсумку депутати ухвалили проект
рішення про звернення, яке спрямують не
лише президенту, а й голові ОДА та мерам
міст обласного значення на Волині, аби ті
підтримали його.

складу міськвиконкому Святослава Кравчука.
Натомість на «старе» місце Яковлева наразі нікого не призначатимуть, посада буде
вакантною, пояснив мер. У зв’язку з цим між
усіма його заступниками обов’язки буде перерозподілено. Питаннями соціального захисту опікуватиметься Лариса Соколовська,
освіта, культура, медицина й спорт буде у віданні Юрія Вербича, а Тарасу Яковлеву, окрім
питань економічного характеру, додалася
співпраця із правоохоронними органами.
На думку очільника депутатської групи
«Новий Луцьк» Андрія Осіпова, питання
структури міської ради є повноваженням депутатів, а не міського голови. Обранця здивувало, що мер зменшив кількість заступників
на власний розсуд. Осіпов переконаний, що
Романюк у цій ситуації порушив закон.

ПОМЕР РЕКТОР ЛНТУ
ВІКТОР БОЖИДАРНІК
26 квітня відійшов у вічність доктор технічних
наук, професор, ректор Луцького національного
технічного університету Віктор Божидарнік.
22 квітня він відсвяткував 70-річний ювілей. Як
відомо, перед смертю ректор вишу довго хворів.
Цього дня депутати проголосували також
за призначення заробітної плати Тарасу Яковлеву вже як першому заступнику. Тепер його
посадовий оклад з 2855 гривень збільшився до
3017 гривень.
Також, згідно із законом, встановлено
щомісячні надбавки: 70% від посадового
окладу «за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи, розроблення проектів нормативно-правових
актів та проведення експертизи проектів таких актів з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та
надбавки за вислугу років» (2195 гривень) та
15% «за вислугу років» (452 гривні).

ПРОЕКТ

У ЛУЦЬКИХ МЕДЗАКЛАДАХ З БІЙЦЯМИ ТА ЇХНІМИ
СІМ’ЯМИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ ПСИХОЛОГИ
У рамках реалізації Комплексної програми
допомоги бійцям АТО запропоновано
запросити психологів на роботу в центри
первинної медико-санітарної допомоги.
Про це стало відомо 29 квітня під час чергової сесії міської ради, повідомляє Інформаційне агентство «Волинські новини».
Проект рішення «Про організацію надання психологічної допомоги учасникам АТО та
їх сім’ям у Луцьку» озвучила депутат міської
ради, член депутатської групи «Новий Луцьк»
Ірина Констанкевич. За її словами, авторами
проекту рішення є група «Новий Луцьк» та комісія міськради з питань охорони здоров’я.
У місті медичних психологів є лише кілька

штатних одиниць: одна у військовому госпіталі, одна – в госпіталі інвалідів війни і дві ставки
дитячих психологів.
Проектом рішення було запропоновано на
умовах договірної оплати ввести чотири посадові одиниці психологів у центрах первинної
медико-санітарної допомоги та в амбулаторії
на ДПЗ. Це обійдеться бюджету у 70-80 тисяч
гривень на рік у межах Комплексної програми.
Ірина Констанкевич додала, що донедавна
психологічну допомогу бійцям АТО надавали
за кошти Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк».
Щомісяця на кожен проект виділяється по 70
тисяч гривень.
Депутати підтримали проект рішення. 40
обранців проголосували «За».

ОБЕРЕЖНА ЄВРОПА

ШЕНГЕНСЬКУ ВІЗУ?
ВІДБИТКИ ПАЛЬЦІВ!

У дипломатичних представництвах та
консульських установах країн-членів ЄС в
Україні запровадять обов’язкову процедуру
збирання біометричних даних під час
оформлення шенгенських віз.
Як повідомляє Радіо «Польща», відповідну
процедуру буде запроваджено з 23 червня. При
цьому візи, що були отримані до 23 червня, залишаються дійсними до закінчення терміну їх дії.
Відповідно до вимог Візової інформаційної
системи (ВІС), для отримання шенгенської візи
заявники повинні будуть здати не лише документи, а й відбитки пальців і цифрову фотографію.
Цю процедуру оминуть діти до 12 років, монар-
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ВТРАТА

У ЛУЦЬКОГО МЕРА –
НОВИЙ ЗАСТУПНИК

ершим заступником міського
голови Луцька з питань діяльності
виконавчих органів міської ради
став 33-річний Тарас Яковлев.
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хи, глави держав і їхні дружини, члени офіційних
делегацій при дипломатичних поїздках.
Біометричні дані заявників зберігатимуться протягом 59 місяців і використовуватимуться під час обробки всіх наступних протягом
цього періоду звернень по візи. Під час першого звернення по візу заявник зобов’язаний
особисто з’явитися в консульство для здавання
відбитків пальців.
Як відомо, ВІС – це база даних з обміну
інформацією про короткострокові візи в країнах Шенгенської угоди. До неї буде внесено
алфавітно-цифрові й біометричні дані людей:
ім’я, громадянство, місце проживання, рід занять, номер паспорта, тип запитуваної візи,
місце призначення і тривалість передбачуваної
поїздки, кордон країни Шенгенської угоди, яку
планує перетинати в першу чергу при поїздці,
інформація про людину, яка запрошує, відбитки усіх пальців і цифрове фото.
Окрім українців, біометричні дані доведеться здавати також громадянам інших країн
Східного партнерства (Азербайджан, Вірменія,
Білорусь, Грузія, Молдова).
Також повідомляється, що Інтерпол не матиме доступу до баз даних з відбитками пальців.

Народився Віктор Божидарнік у селищі Голобах
Ковельського району. У 1970-му закінчив Львівський
університет за спеціальністю «Механіка». За чотири
роки захистив дисертацію й здобув науковий ступінь
кандидата фізико-математичних наук. Ректор очолював ЛНТУ із 1977 року, що є рекордом для України.
«Хроніки Любарта» висловлюють співчуття рідним та близьким померлого.

ФЕМІДА

ВОЛИНСЬКА
ПОСАДОВИЦЯ
ЗРОБИЛА БІЗНЕС НА
«ДИТЯЧИХ» ГРОШАХ
Прокуратура Луцького району підтримала державне
обвинувачення у кримінальному провадженні щодо
спеціаліста управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації, яка привласнювала
державні кошти, що виділяються як допомога при
народженні дитини. Про це інформують у прес-службі
прокуратури області.
Працівниця соцуправління з вересня до грудня
2014ПРОТИСТОЯННЯ
року незаконно привласнила понад 48 тисяч
гривень та намагалася привласнити ще понад 11
тисяч гривень.
Жінці призначили покарання у вигляді п’яти
років позбавлення волі зі встановленням трирічного
випробувального терміну. Її також позбавлено рангу
державного службовця та права три роки обіймати
посади в органах державної влади та управління.

МАННИ НЕБЕСНОЇ

КУБІЦЬКИЙ
ПОВІДОМИВ, ЩО ЖКГ
НЕ ПОТРЕБУЄ РЕФОРМ
Директор Департаменту ЖКГ Іван Кубіцький у
одному з інтерв’ю для «Комунального патруля»
зазначив, що не треба реформувати житловокомунальне господарство.
«Не треба нічого реформувати, треба просто
наводити лад у тому господарстві, яке є. А життя все
поставить на своє місце», – наголосив Кубіцький.
Він також сказав, що поки «комуналка» фінансується за залишковим принципом, то залишається
одне – утримати ситуацію в руках, щоб хоча б подати
в квартири тепло.
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ГАМАНЕЦЬ

АНТИМОНОПОЛЬНИКИ

НАМАГАЮТЬСЯ ВГАМУВАТИ ЦІНИ

O

«УСУШКА Й УТРЯСКА»

У ВОЛИНСЬКІЙ ОДА
СКОРОТИЛИ ПОНАД 90 ОСІБ
Реорганізація виконавчої
гілки влади на Волині триває:
управління об’єднують,
департаменти скорочують, а
людей масово звільняють.
Про це йшлося 27 квітня під
час оперативної наради голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика, повідомляє Інформаційне агентство «Волинські
новини».
Зі слів губернатора, реорганізація відбувається задля виконання
рішень уряду та доручення Президента України.
Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю в складі 25 осіб ліквідували.
Натомість утворили два окремі підрозділи: управління внутрішньої
політики (14 осіб) та відділ інформаційної політики (6 осіб). Як наслідок,
замість 25 людей працюють 20.
Департамент ЖКГ та будівництва, де працював 51 фахівець, реорганізували. Його розподілили на
управління ЖКГ – 13 штатних одиниць та управління капітального
будівництва за рахунок спецфонду –
15 штатних одиниць. Тобто замість

51 працівника лишили 28.
Управління освіти і науки, де
працювала 21 людина, та Управління у справах молоді та спорту, де
було 15 осіб, об’єднали в управління
освіти, науки та молоді зі штатом 18
осіб та створили відділ з питань фізичної культури і спорту в кількості
9 штатних одиниць. Лишилися на
роботі 27 працівників замість 36.
Управління з питань цивільного
захисту тепер обмежено граничною
кількістю працівників: із 21 до 16
людей.
Департамент
інфраструктури
та туризму із 45 штатних одиниць
реорганізували на управління інфраструктури та туризму в складі 14
штатних одиниць. Також створили
структурний підрозділ за рахунок
спецфонду з 14 працівниками. Штат
із 45 осіб скоротили до 28.
Окрім того, в ОДА створили єдиний підрозділ юридичного управління та єдиний підрозділ управління
персоналом і ліквідували всі посади юристів та кадровиків в інших
структурних підрозділах.
Внаслідок уже проведених реформ Волинської облдержадміністрації скоротили 93 особи.

цінюючи загальну цінову
ситуацію на ринку
продовольчих товарів
в області, можна говорити про
певне зниження цін. А воно
відбулося, як стверджують у
Волинській облдержадміністрації,
після відповідних рекомендацій
антимонопольників.
Про цінову ситуацію на ринках
продовольчих товарів та нафтопродуктів в області поінформував в. о. голови обласного територіального відділення Антимонопольного комітету
України Сергій Луговий.
– Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету завершило розгляд справи ПАТ
«Теремно хліб». Підприємство з 12
січня цього року щотижня піднімало
ціну на хліб та хлібобулочні вироби.
У результаті на цього хлібовиробника
накладено штраф. Однак зважаючи
на те, що підприємство у 2014 році
сплатило податків на суму близько 20
млн грн, ми надаємо можливість протягом двох місяців звернутися до нас
та сплатити борг рівними частинами, – пояснює чиновник. – Територіальне відділення Антимонопольного
комітету надало рекомендації всім
учасникам, які задіяні на ринку хлібопродуктів, щодо зупинки росту цін
або їх зниження. Відтак практично всі
заводи взяли до уваги рекомендації, а
Володимир-Волинський хлібокомбінат знизив ціну на 7 % на кг, це приблизно 30 коп на буханці хліба.
Окрім того, на підприємстві «Волиньторгхліб» пообіцяли, що понов-

лять випуск хліба, дешевшого на одну
гривню.
Якщо ж говорити про ринок молока, каже Сергій Луговий, то основним
постачальником для молокопереробних заводів залишається населення, а
це – близько 80%, і лише 20% – сільськогосподарські підприємства.
– Антимонопольний комітет дав
відповідні рекомендації щодо стабілізації цін. У результаті шість великих
молокопереробних заводів підвищили закупівельну ціну для населення
від 2,50 грн до 2,70 грн за літр, для підприємств – від 3 грн до 5 грн, – розповідає в. о. голови обласного відділення
АМКУ.
Також територіальне відділення
Антимонопольного комітету спряму-

вало рекомендації підприємствам із
роздрібної торгівлі, так званим мінісупермаркетам. У результаті вдалося
зменшити ціну на борошно, цукор,
соняшникову олію, гречану крупу, молочні продукти.
За словами голови Волинської
ОДА Володимира Гунчика, ціни формуються не від того, як на підприємства впливає Антимонопольний
комітет, а від рівня конкуренції, тому
доцільним є відновлення роботи ярмарків продукції.
– Виставимо на противагу великим супермаркетам і торговим центрам продукцію сільгоспвиробників
та підприємств, які провадять роздрібну торгівлю, – наголошує губернатор. – Потрібно показати великим
підприємствам, що є представники
малого та середнього бізнесу, що вони
– достойні конкуренти. Це завжди
мало позитивний результат.
Щодо ситуації на ринку паливномастильних матеріалів, то за рекомендацією Антимонопольного комітету всі учасники ринку, крім АЗС
«WOG» та АЗС «Укр Петроль», знизили ціну.
Окрім того, було проведено нараду з перевізниками, усі учасники
дійшли висновку, що економічно обґрунтованих причин підвищення
плати за проїзд немає. Разом із тим,
до усіх перевізників доведено інформацію, що зростання вартості послуг
має бути економічно обґрунтованим.
Відтак Антимонопольний комітет не
погодив розпорядження щодо підвищення ціни за проїзд в луцькому електротранспорті.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

«САМОПОМІЧ» АКТИВНО ПІДТРИМУЄ ІТ-ОСВІТУ В ЛУЦЬКУ

У Луцьку хочуть запровадити
спецкурси з вивчення ІТ-технологій
у вишах та покращити рівень
знань учнів з інформатики в
школах. Про це йшлося під час
прес-конференції, що відбулася
28 квітня. Учасники ІТ-кластеру,
який віднедавна започатковано
в Луцьку, разом з освітянами
обговорювали проекти, які вже
реалізовуються у місті, та плани ІТкластеру на майбутнє.

Співзасновники луцького кластеру
розповіли, що нині вони працюють над
популяризацією напрямку за чотирма
ключовими проектами. Проект «EDU
UP» полягає в тому, щоб актуалізувати
навчальні програми для студентів.
За словами одного зі співзасновників ІТ-кластеру Вадима Махомеда, до
цієї ініціативи вже долучилися Луцький національний технічний та Східноєвропейський університети, на базі
яких двічі на тиждень ІТ-спеціалісти
читають лекції. Основна мета таких
лекцій – розповісти студентам про
конкретні інструменти, які потрібні на
ринку для їхньої роботи. На сьогодні

близько 150 людей відвідують заняття.
Проведення лекцій заплановано до завершення навчального року.
Також луцькі айтішники спільно з
математичним факультетом СНУ працюють над внесенням змін до навчальних програм вишів з метою введення
спецкурсів і впровадження основних
дисциплін, які з наступного навчального року вивчатимуть студенти IV і
V курсів.
Закріпити теоретичні знання на
практиці можливо завдяки проекту

«IT PRACTICE». Відповідно до нього, луцькі фірми-учасники кластеру
забезпечують практикою студентів
технічних спеціальностей. «Ми намагаємося дати студентам максимум
знань і запустити у життя», – зазначив генеральний директор компанії
«InternetDevels» Віктор Левандовський.
Луцькі ІТ-спеціалісти переконані,
що знайомити дітей з інформаційними технологіями потрібно з раннього
віку. З цією метою вони проводять інформаційні бесіди з учнями та їхніми
батьками щодо перспективного майбутнього веб-технологій.
Один із найцікавіших з проектів «Robopractica». Тут працюють з дітьми
і навчають їх самостійно складати та
програмувати роботів.
Присутній на прес-конференції
заступник луцького міського голови
Тарас Яковлев (на фото) розповів,
що з першого слова підтримав створення кластеру в місті. «На сьогодні ми спільно проводимо рекламну
кампанію, працюємо над тим, щоб
знайти приміщення для формування
со-working-центру. Думаю, що най-

ближчим часом ми це зробимо. Також
співпрацюємо у плані навчальних
проектів у вишах та школах міста», –
поділився задумами посадовець.
Як керівник луцької «Самопомочі» Тарас Яковлев зазначив, що їхнє

Робот Lego, якого склала та
запрограмувала група дітей, які
відвідують заняття з Robopractica

ДОВІДКА
Асоціація «Луцький ІТ-кластер» –
об’єднання компаній, організацій,
структур та спеціалістів сфери
інформаційних технологій у місті
Луцьку та Волинській області, які
інтеграційно взаємодіють між собою.
об’єднання – достатньо прогресивна
політична партія, що всіляко підтримує та сприяє у таких починаннях. З
ініціативи міського об’єднання лучани можуть користуватися безплатним
Wi-Fi доступом до мережі інтернет у
центрі міста.
«Наразі я хотів би забезпечити зв’язок із депутатами Верховної
Ради, які мають можливість впливати на певні процеси, на які ми,
на жаль, впливу не маємо», – додав
Яковлев.
У ході прес-конференції Тарас
Яковлев анонсував, що під час розробки стратегії розвитку міста Луцька
буде сплановано напрям розвитку ІТтехнологій і сприяння ІТ-спеціалістам
в нормальній роботі.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

4 ТРАВНЯ
УТ1

06.05 Від першої особи.
Підсумки
07.20 Ера будівництва
07.25 Х/Ф «НЕ БУЛО Б
ЩАСТЯ...»
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Д/с «5 баксів.net»
09.40, 10.15, 13.50, 15.35 Д/ф
11.15 Музична академія Junior
12.35 Казки Лірника Сашка
12.45 Хто в домі хазяїн?
13.10 Як це?
14.30 Вікно в Америку
14.50 Утеодин з Майклом
Щуром
16.05 Книга ua
16.30 Гурт «Авіатор».
Ювілейний концерт-шоу
«Еволюція»
18.05 Перша шпальта
18.35 Х/Ф «ВЛАДИКА
АНДРІЙ»
21.00, 05.00 Новини
21.45 З перших вуст
22.00 «Подорожні»
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00 На слуху
23.30 Від першої особи
00.05 Концерт «Мелодія для
двох сердець»
01.20 Т/с «Чорна Рада»
02.50 ТелеАкадемія
04.05 Телевистава «Як чоловіки
про жінок говорили»

ВІВТОРОК

5 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
05.35 Спорт
07.20 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Музична премія
«Європейський прорив року2015»
10.20 «Подорожні»
11.40 Д/с «Мій новий дім Корея»
12.20 Уряд на зв’язку з
громадянами
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 КоордиНАТОр
14.00 Казки Лірника Сашка
14.10 Мультфільм
14.20 Школа Мері Поппінс
14.45 Хочу бути
15.05 Нотатки на глобусі
15.45 Фольк-music
16.50 Чоловічий клуб. Спорт
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.20, 04.05 Д/ф
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади
01.20 Т/с «Чорна Рада»
02.50 ТелеАкадемія

Хроніки ЛЮБАРТА
№16 (217)
1+1

06.35 Х/Ф «ЕКІПАЖ»
09.15 «ТСН-Тиждень»
10.45 Х/Ф «ТАМ, ДЕ ТИ»
19.30 «Телевізійна служба
новин»
20.15 Х/Ф «ЛЮБОВ БЕЗ
ЗАЙВИХ СЛІВ»
00.00 Х/Ф «ВОРОГ ДЕРЖАВИ»
02.15 Т/с «Вероніка - 2:
Втікачка»
05.25 «Служба розшуку дітей»
05.30 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
09.00 Х/Ф «ЕРА ДРАКОНІВ»
11.00 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ЕПІЗОД 1 - ПРИХОВАНА
ЗАГРОЗА»
13.50 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ЕПІЗОД 2 - АТАКА КЛОНІВ»
16.50 22 Тур ЧУ. Динамо Говерла
19.00 22 Тур ЧУ. Волинь Шахтер
21.00 «Профутбол»
22.00 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ЕПІЗОД 3 - ПОМСТА СИТХІВ»
01.00 Х/Ф «ПЛОТЬ I КРОВ»
03.00 Х/Ф «ЗАХАР БЕРКУТ»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15,
04.45 «Телевізійна служба
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Асі»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22.00 «Чотири весілля 4»
23.35 Т/с «Величний Джо»
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВ І ГОЛУБИ»
02.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»
03.10 Т/с «Вероніка - 2:
Втікачка»

2+2
06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
09.30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
12.50 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ЕПІЗОД 3 - ПОМСТА СИТХІВ»
15.45 «6 кадрів»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Ментівські війни-6»
21.25 1/2 Ліга Чемпіонів.
Ювентус - Реал
23.40 Про Лігу Чемпіонів +
огляд ігрового дня
00.40 Х/Ф «ЗАХОВАНІ»
02.05 Х/Ф «ЯРОСЛАВ
МУДРИЙ»

ІНТЕР
06.10 Мультфільм
06.40 «Орел і Решка. На краю
світу»
07.35, 20.00 «Подробиці»
08.20 Х/Ф «МОСКВА
СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ»
11.20 Х/Ф «САМОТНІМ
НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК»
12.55 Концерт «Весна на
Зарічній вулиці»
15.45 «Чекай мене»
17.50 Новини
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
21.00 Т/с «Ленінград-46»
23.50 Т/с «На безіменній
висоті»
00.50 Д/ф
01.40 Т/с «Територія краси»

МЕГА

30 квітня 2015 року

СТБ
04.35 У пошуках істини
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
07.45, 18.25 «За живе!»
08.55 Т/с «Самара»
10.45 Х/Ф «ДОЧКА»
12.40 Х/Ф «ПОСПІШАЙТЕ
ЛЮБИТИ»
14.20 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.50 «Слідство ведуть
екстрасенси»
21.00 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.55 «Один за всіх»
01.10 Х/Ф «КИТАЙСЬКИЙ
СЕРВІЗ»
02.50 Х/Ф «ДВА КАПІТАНИ»
03.55 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА

06.00 Скарб.UA

06.10, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»

06.40 Бандитський Київ

07.00, 15.00, 19.00, 01.20,

08.00 Д/ф
08.50 У пошуках істини

05.30 Події
07.10 Т/с «Ненавиджу і люблю»
10.50 Моє нове життя

10.30 Знищення бен Ладена

11.50 Т/с «Листи на склі»

12.10 Відчайдушні рибалки

18.00, 04.50 Т/с «Безсмертник.

14.10 Планета Земля

Віра і правда»

17.10 У пошуках пригод
18.50, 00.20 Містична Україна

19.40 Т/с «Офіцерські
дружини»
23.15 Х/Ф «ЧОРНА ДІРА»

20.30 Таємниці Ісуса

02.00 Т/с «Дорожній патруль-

23.30 Покер

10»

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 Т/с «Головний калібр»
12.40 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14.25 Т/с «Аромат шипшини»
17.50 Новини
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
21.00 Т/с «Ленінград-46»
23.50 Т/с «На безіменній
висоті»
00.50 Д/ф
01.40 Т/с «Територія краси»

МЕГА

СТБ
04.45 У пошуках істини
05.30, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
07.45, 18.25 «За живе!»
08.55 Т/с «Самара»
10.45 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82»
12.35 «МастерШеф - 3»
19.50 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «АКЦІЯ»
03.05 Х/Ф «ДВА КАПІТАНИ»
04.15 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА

06.00, 23.30 Загадки Всесвіту

06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»

06.50 Бандитський Київ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00,

07.20 Підроблена історія

19.00, 02.20, 05.30 Події

08.10, 14.00 У пошуках істини

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.00, 15.40 Містична Україна

09.15, 04.10 Зірковий шлях

09.50, 16.30 Їжа богів

10.00, 19.45, 03.10 «Говорить

10.40, 19.10 У пошуках пригод

Україна»

11.30, 22.40 Планета Земля

11.10 Т/с «Листи на склі»

12.20 Акули: вирватися з пащі

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник.

13.10, 21.50 Вижити попри все

Віра і правда»

14.50, 20.00 Правила життя

21.00 Т/с «Офіцерські

17.20, 20.50 Скарби зі звалища

дружини»

18.20 Як захопити планету

23.00 Події дня

00.20 Скарб.UA

23.30 Т/с «Шаман 2»

5

ICTV
06.00 М/c «Муча Луча»
06.40, 19.15 Надзвичайні новини
07.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР. У
ПОШУКАХ СПИСА ДОЛІ»
12.00, 13.20 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР.
ПОВЕРНЕННЯ ДО КОПАЛЕНЬ
ЦАРЯ СОЛОМОНА»
14.30, 16.20 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР.
ПРОКЛЯТТЯ ЮДИНОГО
ПОТИРУ»
16.50 Х/Ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.10 Х/Ф «ЗЛИВА»
23.00 Х/Ф «СХОВИЩЕ»
01.00 Х/Ф «РИН´ БОЛЮ»
02.25 Т/с «Неправдива гра»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.05, 07.10, 07.35 Х/Ф
«ТАКСІ»
06.08 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.08 М/с «Барбоскіни»
07.15 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.38 Єралаш
09.10 М/ф «Мармадюк»
11.05 Х/Ф «СКУБІ ДУ»
12.50 Х/Ф «СКУБІ ДУ 2»
14.40 Х/Ф «АСТЕРІКС І ОБЕЛІКС
У БРИТАНІЇ»
16.50 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ
3»
19.00 Т/с «Бібліотекарі»
21.15 Х/Ф «ТАКСІ»
23.05 Х/Ф «МОЯ
СУПЕРКОЛИШНЯ»
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/Ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
02.45 Про що говорять тварини
03.55 Зона ночі

ICTV

ЗІРКОВІ НОВИНИ
ВИН
НИ
КАМБЕРБЕТЧ
ЗНІМЕТЬСЯ
У ФІЛЬМІ
ПРО МЕРКЮРІ?

fakty.ictv.ua

З

наменитий британський актор
р
Бенедикт Камбербетч може зіграти рок-співака Девіда Боуї у фільмі про лідера групи
«Queen» Фредді Меркюрі. Про це стало відомо в результаті «витоку» корпоративного листування «Sony», пише
«loveradio». Відомо, що лідер групи «Queen» і британський рок-співак були близькими друзями. У 1981 році
вони записали спільну композицію «Under Pressure»,
яка стала міжнародним хітом. Варто відзначити, що у
Голлівуді не перший рік намагаються зняти фільм про
Меркюрі. І ось стало відомо, що робота над картиною
почнеться в кінці цього року в Лондоні.

«50 ВІДТІНКІВ»
МАТИМЕ ПРОДОВЖЕННЯ

cultprostir.ua

П

родюсери «Universal Pictures» оголосили про те, що
продовження знаменитого еротичного фільму про
романтичний зв’язок і сексуальні експерименти скромниці Анастейші та багатія Крістіана Грея з’явиться на
екранах навіть швидше, ніж очікувалося раніше: реліз
картини «На п’ятдесят відтінків темніше» відбудеться
10 лютого 2017 року. Третя частина БДСМ-саги вийде на
екрани 9 лютого 2018 року. Сценарій до сиквелу напише
Найл Леонард, чоловік авторки книги Е. Л. Джеймс. Головні ролі виконають Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон.
«Сподіваюся, що в наступних двох картинах сценаристи уважніше поставляться до мого роману і збережуть у фільмах атмосферу першоджерела. Впевнена,
що такому обдарованому сценаристу, як Леонард, це до
снаги», – поділилася з журналістами Е. Л. Джеймс.
Прем’єра оригінальної картини «П’ятдесят відтінків
сірого» відбулася в 2015-му, фільм став одним з лідерів
р
бокс-офісу, зібравши в світовомуу прокаті
понад 568
мільйонів доларів.

ВАМПІРСЬКЕ
Е
ВЕСІЛЛЯ

05.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

gazeta.ua

05.35, 20.20 Громадянська

іккі Рід, зірка «Суутінків», і Йєн Соомерхолдер, зірка «Щоденників
вампіра»,
одружилися. Раніше
Ніккі була подругою екс-дівчини Йєна, Ніни Добрев.
У Санта-Моніці пройшла церемонія одруження закоханих. Поки подробиць мало, але є кілька фотографій,
на яких Ніккі одягнена в розкішне біле плаття з довгими
рукавами, а Йєн носить кохану на руках.
Цього дня актор написав у своєму «Twitter»: «Найкрасивіший ранок в моєму житті...»
Нагадаємо, Рід і Сомерхолдер почали зустрічатися
в липні минулого року. Їхній роман розвивався досить
стрімко: вже через місяць молоді люди вирішили жити разом. У січні цього року парочка оголосила про заручини.

оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10, 02.45 Т/с «Революція»
11.50, 13.20, 16.50 Т/с
«Дізнавач-2»
14.20, 16.20 Т/с «Інкасатори»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/Ф «ЗЛИВА»
01.15 Х/Ф «РИН´ БОЛЮ»
04.05 Т/с «Неправдива гра»
04.55 Служба розшуку дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.30, 07.55 Х/Ф
«ТАКСІ»
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.28 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.58 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
16.55 Т/с «Вороніни»
18.00, 01.15 Репортер
18.20, 00.30 Абзац!
19.00 Т/с «Бібліотекарі»
21.00 Х/Ф «ТАКСІ 2»
22.45 Х/Ф «НЕЩАСЛИВІ»
01.20 М’ясорупка
03.45 Зона ночі
05.35 25-й кадр

Н

ПОМЕР АВТОР ХІТІВ ЕЛВІСА
ПРЕСЛІ І ФРЕНКА СІНАТРИ

artnews.in.ua

У

своєму будинку в Маямі-Біч у Флориді на 97-му
році життя помер автор безлічі рок- і поп-хітів Сід
Теппер, повідомляє «The Guardian».
Сід Теппер народився 25 червня 1918 року. Музикою
він почав захоплюватися після повернення з Другої Світової війни. Уже в 1947 році отримав свою першу нагороду – «BMI Awards» за пісню «Kiss of Fire» у виконанні
Джорджії Гіббс.
Теппер є автором багатьох популярних пісень, які
виконували Елвіс Преслі і Френк Сінатра, Джефф Бек,
Луї Армстронг, «The Beatles» і багато інших.
Найпліднішим співробітництвом Теппера була робота з Елвісом Преслі, для якого він написав загалом 45
пісень, серед яких хіти «The Naughty Shady Lady of Lane»,
«G. I. Blues», «Once Is Enough», «Stay Away».
Дружина Сіда Теппера Лілліан померла десять років тому, у нього залишилося п’ятеро дітей, сім онуків
і троє правнуків.

КІНОНОВИНИ
КУСТУРІЦА ЗНІМАТИМЕ
ФІЛЬМ У БІЛОРУСІ

unn.com.ua

С

ербський режисер Емір Кустуріца у 2017 році почне знімати свій фільм у Білорусі. Про це він заявив під час зустрічі з міністром культури Білорусі
Борисом Свєтловим. «Наприкінці вересня я закінчу
знімання свого фільму «На молочному шляху», в 2016
році у мене Каннський фестиваль. Тому в 2017 році
зможу взятися за фільмування в Білорусі», – сказав
він.
Кіностудія «Білорусьфільм» і французька кінокомпанія «Cinema Soleil» восени 2014-го уклали меморандум про спільне виробництво повнометражного
ігрового фільму «Якщо не зараз, то коли?» Кустуріци.
Сценарій картини режисер написав спільно з Гордоном Міхичем за однойменним романом італійського
поета, письменника та перекладача Прімо Леві.
Дія у фільмі буде відбуватися під час Другої світової війни на території Білорусі. У картині йдеться про
партизанську боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками. Роман Прімо Леві написано в 1982 році й
удостоєно престижних літературних нагород Італії –
премії Камп’єлло та премії Віареджо.

РОДИНА ЕМІ ВАЙНХАУС
РОЗКРИТИКУВАЛА
ФІЛЬМ ПРО НЕЇ

zaxid.net

Р

одичі британської співачки
Емі Вайнхаус розкритикували новий документальний фільм
про її життя, повідомляє «The
Daily Mail». За словами представника сім'ї Вайнхаус, картина
«Емі» вводить глядача в оману
і не відображає величезних зусиль, витрачених оточенням
співачки на допомогу їй. Адже
автори картини стверджують,
що оточення та рідні Емі зробили недостатньо для її лікування,
змушували її виходити на сцену
і тим самим привели до трагічного фіналу.
Батько співачки заявив, що родина не збирається
більше надавати підтримку авторам картини. В офіційній заяві йдеться, що вони втрачають можливість
показати життя і талант співачки, фільм вводить в
оману і містить недостовірні факти.
Зі свого боку, творці фільму стверджують, що у
них був абсолютно об'єктивний підхід до матеріалу і
що вони раніше отримали схвалення сім'ї.
Нагадаємо, прем'єра картини відбудеться у рамках
Каннського кінофестивалю і є однією з найочікуваніших стрічок офіційної програми.

НІМЦІ НЕ ПОБАЧАТЬ
ПРОДОВЖЕННЯ
«МЕСНИКІВ»

artnews.in.ua

К

ілька сотень кінотеатрів у Німеччині відмовилися
показувати фільм «Месники 2: Ера Альтрона» через
фінансові суперечки з компанією «Disney», повідомляє
«Associated Press». Кіностудія зажадала у німецьких
прокатників 53 відсотки від касових зборів картини замість встановлених раніше 47,7 відсотка — звичайної
частки для невеликих провінційних кінотеатрів.
Агентство відзначає, що вже 686 кінотеатрів у 193
містах зняли других «Месників» з прокату, який стартував 23 квітня. Відзначається, що глядачі з розумінням поставилися до цього рішення.
«Тепер Disney доведеться обійтися без 686 екранів,
на яких стрічку було б показано, якби не підвищення
ціни», — прокоментував представник профільної асоціації північнонімецьких кінотеатрів «IC Nord» КарлХайнц Майєр.
Стрічка стала продовженням картини «Месники»,
що вийшла в 2012 році. Головні ролі в обох фільмах зіграли Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Марк Руффало, Кріс Хемсворт, Джеремі Реннер і Скарлетт Йоханссон.
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СЕРЕДА

6 ТРАВНЯ
УТ1

06.00 Вертикаль влади
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.35 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.25, 00.25 Від першої особи
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Музична академія Junior
10.30 Церемонія
нагородження премією в галузі
журналістики
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 КоордиНАТОр
13.40 Війна і мир
14.45 Казки Лірника Сашка
15.00 Мультфільм
15.50 Як ваше здоров’я?
16.30 Чоловічий клуб
16.55, 04.00, 19.00 Д/ф
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 Тепло.ua
01.20 Т/с «Чорна Рада»
02.50 ТелеАкадемія

ЧЕТВЕР

7 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
05.35 Спорт
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.25 Музична академія Junior
11.45 Д/с «Мій новий дім Корея»
12.20 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 КоордиНАТОр
14.00 Казки Лірника Сашка
14.10 Мультфільм
14.40 Надвечір’я
15.50 Театральні сезони
16.25 Ювілейний концерт
поета-пісняра Вадима
Крищенка
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.20 Х/Ф «АТИ-БАТИ, ЙШЛИ
СОЛДАТИ»
22.00 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 Т/с «Чорна Рада»
02.50 ТелеАкадемія
04.00 Віра. Надія. Любов

30 квітня 2015 року
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Асі»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35 Т/с «Величний Джо»
00.35 Х/Ф «ЕКІПАЖ»
02.50 Т/с «Терпкий смак
кохання»
03.35 Т/с «Вероніка - 2:
Втікачка»

2+2
06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
13.00 Х/Ф «ФАНАТ»
15.00 Д/п «Вітчизнянні
гранатомети»
15.50 Д/п «Таємниця смерті
Гітлера»
16.40 «6 кадрів»
19.00 Т/с «Ментівські війни-6»
21.30 «Хоробрі серця»
00.00 «ДжеДАІ»
00.20 «Секретні матеріали»
00.35 Х/Ф «ДОРІАН ГРЕЙ»
02.30 Х/Ф «МОСКАЛЬЧАРІВНИК»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.00
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Асі»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00, 22.00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
23.20 Х/Ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
01.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»
02.10 Т/с «Вероніка - 2:
Втікачка»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми
06.50 Д/п «Невідомі літаки»
07.45 Д/п «Воїни світу. Цахал»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»
23.00 Х/Ф «ЗАЛІЗНА СОТНЯ»
01.00 Х/Ф «ЛАБІРИНТ»
02.55 Х/Ф «ТРИМАЙСЯ,
КОЗАЧЕ!»

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 Т/с «Головний калібр»
12.40 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14.25 Т/с «Аромат шипшини 2»
17.50 Новини
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
21.00 Т/с «Ленінград-46»
23.50 Т/с «На безіменній
висоті»
00.50 Д/ф
01.40 Т/с «Територія краси»

МЕГА
06.00 Загадки Всесвіту
06.50, 00.20 Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 16.30 Їжа богів
10.40, 19.10 У пошуках пригод
11.30 Планета Земля
12.20 Акулячий пляж
13.10, 21.50 Вижити попри все
14.50, 20.00 Правила життя
17.20, 20.50 Скарби зі звалища
18.20 Напад акули: інструкція з
виживання
22.40 Дивовижна Лужиця
23.30 Покер

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 Т/с «Головний калібр»
12.40 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14.25 Т/с «Аромат шипшини 2»
17.50 Новини
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
21.00 Т/с «Ленінград-46»
23.50 Т/с «На безіменній
висоті»
00.55 Д/ф
01.45 Х/Ф «ДОТ»
03.15 Т/с «Територія краси»

МЕГА
06.00, 23.30 Загадки Всесвіту
06.50 Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 16.30 Їжа богів
10.40, 19.10 У пошуках пригод
11.30 Дика Нова Зеландія
12.20 Як захопити планету
13.10, 21.50 Вижити попри все
14.50, 20.00 Правила життя
17.20, 20.50 Скарби зі звалища
18.20 Акули: вирватися з пащі
22.40 Неймовірний риф
00.20 Війна всередині нас

СТБ
05.00, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
05.35, 16.00 «Все буде добре!»
07.05, 18.25 «За живе!»
08.15 Т/с «Самара»
10.05 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
12.00 «МастерШеф - 3»
19.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Давай поговоримо про
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.40 Х/Ф «КОМАНДИР
ЩАСЛИВОЇ «ЩУКИ»
03.15 Х/Ф «ДВА КАПІТАНИ»
04.30 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
11.10 Т/с «Листи на склі»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник.
Віра і правда»
21.00 Т/с «Офіцерські
дружини»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Шаман 2»

СТБ
05.05, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
05.40, 16.00 «Все буде добре!»
07.10, 18.30 «За живе!»
08.25 Т/с «Самара»
10.15 «Моя правда. Руки вверх!
Закляті друзі»
11.10 «Моя правда Віктор Цой.
Кумир під каблуком»
12.05 «МастерШеф - 3»
19.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Я соромлюсь свого
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ЗАКОННИЙ
ШЛЮБ»
03.05 Х/Ф «ДВА КАПІТАНИ»
04.15 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 14.20, 15.30, 17.10 Т/с
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.55, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 02.40 «Говорить
Україна»
11.10 Т/с «Листи на склі»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник.
Віра і правда»
21.00 Т/с «Офіцерські
дружини»
21.55 Футбол. Ліга Європи
УЄФА 1/2 фіналу «Наполі»
(Італія) - «Дніпро» (Україна)
00.00 Х/Ф «ЧОРНА ДІРА»

ICTV
05.00, 04.55 Студія Вашин´тон
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10, 03.05 Т/с «Революція»
11.50, 16.50 Т/с «Дізнавач-2»
13.20, 16.20 Т/с «Інкасатори»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.15 Х/Ф «ВЕЛИКА КРАДІЖКА»
01.00 Х/Ф «ПРАПОРИ НАШИХ
БАТЬКІВ»
04.25 Т/с «Неправдива гра»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.33, 07.50 Х/Ф
«ТАКСІ»
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.30 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
17.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.45 Абзац!
19.00 Т/с «Бібліотекарі»
21.00 Х/Ф «ТАКСІ 3»
22.45 Х/Ф «ЖАРТИ ВБІК»
01.35 Служба розшуку дітей
01.40 Про що говорять тварини
03.55 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ICTV
05.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 03.25 Т/с «Революція»
11.50, 16.50 Т/с «Дізнавач-2»
13.20, 16.20 Т/с «Інкасатори»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/Ф «ЗАМКНЕНИЙ»
01.10 Х/Ф «ЛИСТИ З ІВОДЗІМИ»
04.55 Служба розшуку дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.33, 07.55 Х/Ф
«ТАКСІ»
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.15 Репортер
08.05 Єралаш
11.55 Т/с «Татусеві дочки»
16.55 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.35 Абзац!
19.00 Т/с «Бібліотекарі»
21.00 Х/Ф «ТАКСІ 4»
22.50 Х/Ф «ТАЧКА 19»
01.20, 05.50 Служба розшуку
дітей
01.25 Дорослі як діти
03.45 Зона ночі
05.35 25-й кадр
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НА КРОК ПОПЕРЕДУ

ВИБОРИ В ІНТЕРНЕТІ:
ДОСВІД ЕСТОНІЇ
Підготувала
Анастасія ПЕРЕДРІЙ

Н

а останніх
парламентських
виборах понад 20%
естонців обирали депутатів
онлайн. Естонія – перша країна,
яка запровадила інтернетголосування на офіційному
рівні. Насправді вибори онлайн
відрізняються від традиційних
хіба що самим процесом і
технологіями. Загальні принципи
волевиявлення – однакові.
Наприклад, те, що виборець
не може мати можливості
довести, кому він віддав голос.
Естонці уже переконалися,
що електронне голосування –
таке ж надійне та безпечне, як і
звичайне.

ID-КАРТА
Для того аби проголосувати,
треба мати спеціальну ID-карту.
Це щось на зразок українського
паспорта – своєрідний ідентифікаційний документ, який є у кожного
естонця. Ця карта дає можливість
не лише голосувати на виборах, а
й користуватися багатьма іншими
послугами, не виходячи з дому. Наприклад, отримати довідку з податкової чи керувати банківськими рахунками. Нині понад 70% естонців
щодня користуються інтернетом.
Працювати над впровадженням
цих ID-карт в Естонії почали у 1997

ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ
ID-карту
має
розпізнати
комп'ютер за посередництвом
кард-рідера. У браузері відкриваємо сторінку електронного голосування Республіканської виборчої
комісії. Там можна і треба скачати
спеціальну програму для голосування. Для того аби підтвердити
свою особу, треба ввести перший
пін-код ID-карти. Після отримання
доступу до голосування з'являється
список кандидатів виборчого округу за місцем проживання виборця.
Там, до речі, можна ознайомитися
із виборчою програмою кандидата.
Тут, власне, й настає момент голо-

сування. Свій вибір треба підтвердити другим пін-кодом ID-карти.
Лише тоді на екрані комп'ютера
з'являється повідомлення про те,
що голос прийнято. Програма для
голосування дуже проста. Для
зручності можна обрати мову – естонську, російську чи англійську.

ВИБОРИ ЧЕРЕЗ
МОБІЛЬНИЙ
Цей процес в Естонії називається «Mobiil-ID». Його вперше застосували 2011 року. Для того щоб проголосувати, треба мати SIM-карту
з пін-кодами та сертифікатами,
комп'ютер з інтернет-з'єднанням і,
власне, мобільний телефон. Встановлювати на комп'ютер кард-рідер
і спеціальні програми не потрібно.
Мобільний телефон з відповідною

ПОТРЕНУЙСЯ
ГОЛОСУВАТИ
Інтернет-голосування
можна протестувати – для того, щоб в
потрібний час усе вдалося. Пробне голосування дозволяє перевірити, чи правильно налаштований
комп'ютер виборця, чи діють сертифікати ID-карти і чи правильні
PIN-коди.

Коли виборець, який проголосував в інтернеті, хоче змінити свій
голос, він мусить йти голосувати
на свою виборчу дільницю. Тоді
врахується лише один голос – той,
який був останній. Щоб злагодити
цей процес, усі виборчі дільниці
після завершення електронного голосування отримують інформацію
про інтернет-виборців. Якщо на
дільниці з'ясується, що виборець
проголосував і онлайн, і за допомогою паперового бюлетеня, цю інформацію передадуть Республіканській виборчій комісії, яка анулює
електронний голос.

ОБИРАЙ КАНДИДАТА
ЩЕ ДО ВИБОРІВ
Віддати свій голос онлайн можна до початку традиційних виборів.
В інтернеті голосування триває
тиждень: відкривається за 10 днів
до виборів, а завершується за три
дні. Онлайн-вибори – це просто ще
один спосіб проголосувати, поки
що не основний навіть в Естонії.
Але охочих волевиявитися не виходячи з дому в цій країні щороку
більшає.

НАЧХАТИ НА ВИБОРЦІВ

ДЕПУТАТИ ВОЛИНЬРАДИ ЙДУТЬ НА РЕКОРД

Алла САДЕЦЬКА

Депутати Волинської обласної
ради геть знахабніли – уже
вчетверте поспіль не збираються
на сесію.
На 29 квітня було призначено
продовження 34-ї сесії, яку не можуть завершити із 20 березня. І от
більшість обранців громади знову
прогуляли свій робочий день. Сесія

не відбулася через відсутність кворуму.
Попередні три рази, коли скликалася нинішня сесія, депутати
блокували роботу після обідньої
перерви, просто не з’являючись у
залі. Не всі, звісно, а більшість, потрібна для того, щоби сесія була повноважною.
Найпримітніше те, що депутати
«випаровувалися» саме перед роз-

глядом резонансного питання про
легалізацію бурштинового бізнесу.
Так було на засіданні 20 березня,
потім 2 квітня, а 16 квітня власники
мандатів знову примудрилися утнути чергову витівку з депутатськими
картками, лишаючи їх у системі для
голосування, хоча самі були відсутні у залі. Продовжити сесійне засідання тоді так і не вдалося.
І от історія повторилася вчетверте. Втім тепер сесія узагалі не
розпочала роботу – із самого ранку
нікому було працювати, адже зібралося тільки 38 депутатів із 80, для
кворуму ж потрібна присутність
сорока одного.
Після такої поведінки обранців
громади підстави звинувачувати їх
в небажанні розв’язувати скандальні «бурштинові питання» стають
все більш переконливими.
На думку голови Волиньради
Валентина Вітра, тема бурштинового бізнесу справді може бути тим
фактором, який впливає на таку невідповідальну поведінку представників місцевого самоврядування
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СВІЖЕНЬКИЙ МАНДАТ

SIM-картою одночасно виконує
функції як карти, так і кард-рідера.
Далі процес такий самий, як і в звичайному інтернет-голосуванні.

ПЕРЕДУМАВ? МОЖНА
ПРОГОЛОСУВАТИ ЩЕ

році. П'ять років потому карту використали вперше. Тепер майже немає естонців, у яких її не було б.
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волинського краю. Разом з тим він
вважає, що питання з приводу видобутку бурштину взагалі слід зняти із розгляду.
«Верховна Рада ухвалила з цього
приводу відповідний закон, його треба вивчити і, відповідно, вжити заходів», – висловився очільник ради.
А ще, каже Вітер, чимало депутатів уже почали готуватися до
майбутніх місцевих виборів, тому,
мовляв, умисне затягують сесію.
Хай там як, відповідальність за
зрив сесії Волинської облради несе
її голова Валентин Вітер.
Окремі депутати висловлюють
думку, що такий очільник Волиньради просто неспроможний організувати роботу депутатського
корпусу. Відсутність такої великої
кількості депутатів може свідчити
про те, що Валентин Вітер утратив
довіру колег, а тому має визнати
свою неспроможність забезпечити
дієздатність ради та піти у відставку. Або ж довести, що не такий вже
він і безпорадний перед своїми безвідповідальними колегами…

ПОМАРАНЧЕВИЙ
ГУБЕРНАТОР
ПОВЕРНУВСЯ
У ВОЛИНЬРАДУ

Ірина КАЧАН

На Ратнівщині 26 квітня відбулися проміжні
вибори до Волинської обласної ради. У
результаті депутатом від мажоритарного
округу № 23 став колишній губернатор
області Володимир
Бондар.
Як відомо, проміжні вибори на Ратнівщині
призначили у зв’язку з достроковим припиненням
повноважень депутата облради Валерія Трикоша,
якого минулоріч восени
засудили за хабар. Ексголова Ратнівської райдержадміністрації проведе 8 років у колонії.
За словами голови Волинської обласної
виборчої комісії Миколи Євтушина, участь у
виборах взяли чотири кандидати: Володимир
Бондар (самовисуванець), Валентин Муковоз
(самовисуванець), Віталій Тарасюк («Громадянська позиція»), Андрій Харлампович
(Блок Петра Порошенка «Солідарність»).
Із 18 477 виборців участь у голосуванні взяли лише 6 699. У підсумку найбільшу
підтримку отримав Бондар (2 858 голосів,
43,73%), лишивши позаду Тарасюка (2 299 голосів, 35,18%), Харламповича (1 273 голосів,
19,48%) і Муковоза (105 голосів, 1,61%).
Цікаво, що коштів на проведення виборів
поки не було виділено.
«Навіть бюлетені нам надрукували в борг.
Але держава зобов’язана розрахуватися.
Якщо ж гроші не надійдуть, то нам доведеться звертатися до суду», – пояснив голова обласної виборчої комісії.
Натомість переможець виборів Володимир Бондар переконаний, що кошти держава
поверне, адже закон зобов’язує. Та для цього
відповідне рішення мусить ухвалити Волиньрада, обранці якої останнім часом ніяк не можуть завершити 34-ту сесію, адже не вдається
зібрати кворум.
«Гадаю, що в питанні зволікання з виділенням коштів на проміжні вибори винні певні зацікавлені посадові особи, які хотіли, аби
ці вибори не відбулися», – зауважив Бондар.
Разом з тим, новоспечений депутат облради не певен, що чергові місцеві вибори відбудуться цьогоріч восени.
«Мені здається, що місцеві вибори потрібно переносити. І річ не в тім, що мені
знову доведеться змагатися за мандат. Якщо
ми хочемо проводити реформу місцевого
самоврядування, то її треба втілювати зараз,
щоби у наступних виборах ми мали відкриті
списки й загалом удосконалені правила гри»,
– прокоментував Володимир Бондар.
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СТАТКИ МІЛІЦІОНЕРІВ
ДОХОДИ МІЛІЦЕЙСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА
ЗА 2014 РІК, грн

Дарина ГОГОДЗА

В

Україні триває реформа
правоохоронної
системи. Або, принаймні,
цю реформу декларують. Цілком
зрозуміло, що для того, аби
якісно боротися зі злочинцями,
часто-густо ризикувати життям,
самим не стати корупціонерами,
міліціонерів варто було би
достойно винагороджувати.
Адже про яку боротьбу зі злочинцями може йтися при ставці в 1800
гривень, яку часто-густо отримують
молоді спеціалісти зі школи міліції чи
профільних вишів? У процесі служби правоохоронці мають невеликі
надбавки: за стаж, звання, нічні чергування. Втім зрозуміло, що усього
цього недостатньо. Згадується старий
анекдот: дали пістолет – і крутись як
можеш. Разом з тим, завдяки інформації з офіційних декларацій, можна
аналізувати, чи відповідають офіційні
доходи волинських правоохоронців
рівню їхнього життя. Більше того, інформація актуальна в контексті задекларованої політики очищення влади.
Наприклад, прокуратура на своєму
офіційному сайті узагалі оприлюднила декларації своїх працівників.
«Хроніки Любарта» надіслали запит до правоохоронців із проханням
надати копії декларацій начальників
міських та районних відділів за 2014
рік, а також керівництва УМВС у Волинській області. На жаль, отримати копії декларацій вищого ешелону
поки що не вдалося. А саме – начальника Управління МВС України у Волинській області Петра Шпиги та його
чотирьох заступників. Декларації дивним чином «загубилися» між Києвом
та Волинню.
Волинські правоохоронці відповіли, що документи зберігаються в
особових справах Міністерства внутрішніх справ. У МВС України нам
повідомили, що копії на місцях, тобто
в Волинській області. І справа пішла
по-новому колу.

АВТОСТРАЖІ
Головний волинський державтоінспектор Володимир Кравченя задекларував протягом 2014 року 82 тис.
242,2 грн доходу, земельну ділянку та
квартиру (43 кв. м). Його сім’я має теж
квартиру (33,9 кв. м) та два автотранспортні засоби, а саме – легковий причіп 2014 року і квадроцикл 2012 року.
Легкового авто ні в декларанта, ні в
його дружини не зазначено.
Керівник луцьких автоінспекторів Віктор Главічка заробив протягом 2014 року 62 тис. 594,21 грн. З
них 54 тис. – заробітна плата, решта
– матеріальна допомога. Його сім’я
заробила 40,8 тис. грн. Серед статків
декларанта – земельна ділянка (1000
кв. м) та квартира (13,3 кв. м). А ось
на сім’ю декларанта записана квартира (70,7 кв. м) та три автомобілі: «Тойота Камрі» 2005 року, вантажне авто
«Опель Віваро» 2003 року та скутер
«Pegasus».
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ОКСЕНТЮК
Шацький РВ

87 522
Я
Ярослав
МОСКАЛЮК
М

А
Андрій
ДЕРКАЧ
Ратнівський РВ

М
Микола
КАРПУК

58 245

Старавижівський
РВ

І
Ігор
ГАВРИЛЮК
Г

В
Валентин
ЧИХ
Камінь-Каширський
РВ

88 345

Любешівський
РВ

70 619

77 289

Іван
ТУСЬ

Любомильський
РВ

Ковельський
МВ

69 895

1
106 579

Юрій
СЛІПЧУК

Ігор
ІСАКОВ

Турійський РВ

Маневицький
РВ

72 480

112 014

Віталій
ЗДАМИЩУК
ВолодимирВолинський
МВ

Олександр
БАСАЛИК

101 085

Рожищенський
РВ

80 373

Я
Ярослав
СОЛОМОНЮК
Нововолинський
МВ

84 168

Василь
ПРИЙМАЧУК

Віталій
МАРХОЛЬЧУК

Ківерцівський
РВ

Іваничівський
РВ

70 268
Олег КІЧУК
Локачинський
РВ

59 841

ГОЛОВНІ УПРАВЛІНЦІ
Начальник управління громадської
безпеки Володимир Солоненко задекларував 93 тис. 296 грн доходу. Його
сім’я – близько 20,3 тис. Ні авто, ні квартири міліціонер не вписав. Зазначив у
декларації лише земельну ділянку.
Керівник управління боротьби
з організованою злочинністю Євген
Березін задекларував дохід в розмірі
109,7 тис. грн. Ще 623,9 тис. грн – це
дохід його сім’ї, при цьому левова
частка – виграші, призи і дарунки.
Декларант має службову трикімнатну
квартиру, авто «Ніссан Мікро» 2008
року. Сім’я посадовця задекларувала
земельну ділянку (1,2 га), дві квартири
(99 і 120 кв. м) та автомобіль «Хонда
СіРВі» 2013 року.
Начальник управління боротьби з
економічними злочинами Володимир
Зусько задекларував 81,1 тис. грн до-

70 837
Ігор
Іг
СКРОМНИЙ
КРОМНИЙ
Горохівський
РВ

105 365
ходу. Іншого майна у декларації не зазначив.
Керівник управління карного розшуку Геннадій Єпіфанович задекларував 69,2 тис. грн доходу за 2014 рік,
автомобіль «Мерседес-Бенс» 1989 року
та 0,15 га землі, які записані на сім’ю.

МІСЬКІ ШЕРИФИ
Серед керівників міських відділів найбільший заробіток у керівника Луцького МВ Ігоря Муковоза. Він
задекларував 107 тис. 265 грн доходу.
Усі гроші – заробітна плата. Міліціонер має земельну ділянку (900 кв. м)
та авто «Audi A6» 1995 року. Його заступники заробили трішки більше як
90 тис. грн.
Керівник ковельських міліціонерів
Іван Тусь задекларував протягом 2014
року 106 тис. 579 грн, з яких 7,7 тис.
грн – це матеріальна допомога. Декларант має земельну ділянку (770 кв. м),

Сергій
ТЯГУНОВ
Луцький РВ

83 110
житловий будинок (227,4 кв. м),а його
сім’я квартиру (50,9 кв. м) та автомобіль «Мітсубіші Аутлендер» 2008 року.
До слова, заробітки родини за звітний
період не вказано.
Начальник Володимир-Волинського МВ Віталій Здамищук заробив
протягом 2014 року 101 тис. 85 грн, з
них 7 тис. грн матеріальної допомоги.
Декларант зафіксував квартиру (105
кв. м), а його сім’я земельну ділянку
(1577 кв. м) та житловий будинок (96
кв. м).
84,1 тис. грн задекларував у 2014
році Ярослав Соломонюк, начальник
Нововолинського МВ. Він задекларував нежитлове приміщення (36,3 кв.
м), яке придбав за 300 тис. грн, авто
КІА Стортейдж 2010 року. Сім’я декларанта, яка заробила 34,1 тис. грн.
записала земельну ділянкау (1000 кв.
м), будинок (150 кв. м), гараж (30 кв.
м) та авто «Сітроек Немо» 2008 року.

ІГОР
МУКОВОЗ
МУКОВО
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НА РАЙОНІ
Серед керівників районних відділів найбільше задекларував Ігор
Ісаков, керівник Маневицького РВ
– 112 тис. 14 грн. З них 43,4 тис. грн
записані в графі «Інші види доходів».
Зазвичай у цей розділ вписують пенсійні виплати, стипендії, позики, допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами,
народженням дитини, забезпечення
оздоровчих заходів чи відшкодування за майнову чи моральну шкоду. На
сім’ю декларанта записані дві квартири (39,7 та 50,9 кв. м), а також земельна ділянка (1127 кв. м). Керівник маневицьких міліціонерів має два авто:
«Хонда Цівік» 2008 року та ВАЗ 2107
2004 року, які перебувають на іншому
праві користування.
Ігор Скромний, начальник Горохівського РВ, заробив 105 тис. 365 грн,
з яких 12 тис. – матеріальна допомога.
Сім’я правоохоронця заробила 11,8
тис. грн. У декларанта є земельна ділянка (1174 кв. м), житловий будинок
(64,4 кв. м) та гараж (34 кв. м).
Голова Камінь-Каширського РВ
Валентин Чих заробив 88,3 тис. грн.
Він задекларував земельну ділянку
(0,116 га), квартиру, яка перебуває
в оренді (71 кв. м), садовий будинок
(600 кв. м) та автомобіль «Рено-Кліо»
2004 року і причіп 2013 року. Земельна
ділянка, яку записала його сім’я, має
площу 1200 кв. м.
Керівник Шацького РВ Анатолій Оксентюк заробив у 2014 році 87
тис. 522,43 грн. Серед задекларованого майна – земельна ділянка (816 кв.
м), авто «Шкода Октавіа» 2003 року
і «Дайхатсу Рокі» 1982 року, який декларант використовує за дорученням.
Сім’я міліціонера задекларувала житловий будинок (140 кв. м).
Замикає п’ятірку голів райвідділів
з найбільшими зарплатами керівник
Луцького РВ Сергій Тягунов. Він заробив 83 тис. 110 грн. З-поміж задекларованого майна – земельна ділянка
(0,212 га), квартира (51,8 кв. м) та авто.
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«Хроніки Любарта»
надіслали до Волинської
облдержадміністрації запит на
доступ до публічної інформації,
у тому числі ми хотіли отримати
копії декларацій про доходи голів
райдержадміністрацій.
7 квітня, в останній п’ятий день
для надання відповіді, з облдержадміністрації вона надійшла й містила
копії декларації голови Волинської
ОДА Володимира Гунчика, а також
його заступників. Надалі наш запит
переадресували до розпорядників інформації, в тому числі у місцеві райдержадміністрації.
Закон передбачає, що надалі розпорядник має ще п’ять робочих днів,
аби надіслати відповідь. У разі, якщо
запит стосується надання великого
обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, розпорядник інформації може
продовжити строк розгляду запиту до
20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження
строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі
не пізніше п’яти робочих днів з дня
отримання запиту.
На календарі на момент написання матеріалу – 29 квітня. Шість райдержадміністрацій і досі не надіслали
інформацію. Ба навіть більше – чотири з них, до яких вдалося додзвонитися, і не чули про запити. Натомість ще
десять відповіді таки надали.
Старовижівська,
Любомльська,
Ратнівська та Володимир-Волинська
райдержадміністрації надали інфор-
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мацію, що посади голів РДА вакантні
(голову Володимир-Волинської РДА
призначили лише 21 квітня). Ковельська, Любешівська, Маневицька, Рожищенська, Турійська, Шацька
райдержадміністрації запит ХЛ проігнорували. Локачинська РДА надіслала
лист 29 квітня.
Найбільше за результатами інформації з поданих декларацій заробила
голова Горохівської РДА Любов Матвєєва. Її дохід склав 130 тис. 838 грн,
з яких 40,8 тис. грн заробітна плата.

81,5 тис. грн доходу голова РДА заробила завдяки відчуженню рухомого
та нерухомого майна, ще 8,5 тис. грн
– інші види доходів. Сім’я Матвєєвої
задекларувала 212 тис. 480 грн, левова
частка яких є доходом від підприємницької діяльності.
Посадовець має земельну ділянку
площею 600 кв. м та будинок на 105
кв. м. Серед статків сім’ї зазначене й
«інше нерухоме майно». Авто сім’я не
має, втім у декларації вказані фінансові зобов’язання. Зокрема, зазначене

погашення головою РДА позики в понад 50 тис. грн.
Ігор Ярмольський, голова Луцької
РДА, заробив протягом 2014 року 101
тис. 841 грн. Лише 1706 гривень – це
дохід від передачі в оренду майна. Решта – заробітна плата. Його сім’я заробила 46,9 тис. грн. У звіті голови три
земельні ділянки площею 7640, 1936 та
59600 кв. м, а також квартира площею
34,5 кв. м.
Сім’я декларанта записала авто
«Тойота Камрі» 2007 року, земельні
ділянки площею 7769 та 1200 кв. м, а
також житловий будинок площею 277
кв. м та інше нерухоме майно площею
107 кв. м. На рахунку в банку у голови Луцької РДА 6775 гривень, окрім
цього, зазначено 1000 грн як внесок до
статутного капіталу товариства підприємства. На рахунку сім’ї – 11,8 тис.
грн.
Віктор Дудечко, голова Локачинської РДА, заробив 84 тис. 925 грн, з
яких 82 тис. 888 грн –заробітна плата.
Сім’я задекларувала 65 тис. 666 грн,
земельну ділянку (4693 кв. м) та житловий будинок (100 кв. м). В автопарку
декларанта – автомобілі «Рено-Кенго»
2006 року, «Опель-Комбо» 1999 року
та трактор МТЗ-80 1989 року.
Голова Ківерцівської РДА Валерій
Ткачук заробив за 2014 рік 57 тис. 524
грн. З них 50,2 тис. грн – заробітна
плата. Усе решта, а саме 7,2 тис. грн –
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це матеріальна допомога. Його сім’я
заробила 23 тис. 31 грн. У 2014 році
голова Ківерцівської РДА придбав за
7 тис. грн автомобіль ВАЗ 21013 1984
року. Про житло чи землю держслужбовець у декларації не зазначив.
Голова Камінь-Каширської РДА
Валерій Дунайчук заробив 47 тис.
561 грн. З них 39 тис. грн – заробітна плата, дарунки на 118 грн та 7 788
грн страхових виплат і 611 грн інших
видів доходів. Сім’я голови РДА заробила 70,2 тис. грн. У декларанта записані земельна ділянка (50087 кв. м),
житловий будинок (108 кв. м) та гараж
(20 кв. м), а також авто ВАЗ 11028 1995
року. Його сім’я задекларувала квартиру в 51 кв. м, гараж на 20 кв. м.
Голова Іваничівської РДА Федір
Войтюк заробив 53 тис. 628,8 грн, з
них 44,4 тис. грн зарплати, ще 9,1 тис.
грн матеріальної допомоги. Серед доходів сім’ї 77,3 тис. грн. Федір Войтюк
записав у декларації дві земельні ділянки площею 4500 та 1000 кв. м, житловий будинок (72,2 кв. м), гараж (24
кв. м), а також інше нерухоме майно
(62 кв. м). Родина задекларувала земельну ділянку (5800 кв. м), житловий
будинок (72,2 кв. м), а також гараж та
інше нерухоме майно (24 і 62 кв. м відповідно). Федір Войтюк має авто ВАЗ2115 2006 року, а також 3,3 тис. грн на
рахунку. Утримання майна йому обійшлося в 7865 грн, а його сім’ї в 11,8
тис. грн.
***
До осені 2014 року дотриманням
виконання закону «Про доступ до публічної інформації» опікувалася прокуратура. Нині захистити своє право
на інформацію можна через суд, або ж
звернувшись до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

ВЛАДА ЯК ДІАГНОЗ

ДОВГА ПІСНЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ
Ірина КАЧАН
На Волині досі не призначено голів
райдержадміністрацій у трьох районах.
Важливих кадрових рішень очікують
у Старовижівському, Ратнівському
і Любомльському районах. І це
очікування тягнеться місяцями.
«Хроніки Любарта» вирішили поцікавитися, з чим пов’язане зволікання із кадровими призначеннями, від
яких напряму залежить життєдіяльність району.
Передусім ми звернулися у пресслужбу Волинської облдержадміністрації. Там нам повідомили, що
кандидатів на посади голів РДА столичному керівництву пропонує голова
облдержадміністрації, тобто у нашому
випадку Володимир Гунчик.
Телефонуємо до губернатора, який
того дня перебував із робочим візитом у столиці. Однак Володимир Петрович говорити про затягування із
призначеннями голів РДА не хоче й
спрямовує до своєї прес-служби, мовляв, усі питання до підлеглих. Ні словом більше. І намагання розговорити
посадовця успіху не дають.
Ясна річ, що у відділі інформаційної політики облдержадміністрації не
можуть володіти повною інформацією про те, за якими критеріями Гунчик обирав потенційних очільників

ХТО ТИСНЕ НА КАДРОВІ ГАЛЬМА?
районів, про підводні течії цього процесу і зрештою, чому Київ місяцями
не дає добро на призначення. Якби
губернатор мав бажання – міг би поділитися із журналістами інформацією.
Принаймні тією, яку йому дозволено
озвучувати. Не захотів.
За словами керівника відділу інформаційної політики Волинської
ОДА Світлани Головачук, остаточне
погодження кандидатур на посади
очільників районів відбувається у
Кабміні, лише після цього відповідне
розпорядження підписує Президент.
Власне, про це і гласить закон «Про
місцеві державні адміністрації».
«Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду
Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів України на строк
повноважень Президента України.
Кандидатури на посади голів районних
державних адміністрацій Кабінету Міністрів України вносять голови відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна
кандидатура. Президент України може
порушити перед Кабінетом Міністрів
України питання про призначення головою місцевої державної адміністрації
іншої кандидатури», – йдеться в законі.

«Кандидати на цю посаду проходять дуже серйозну і тривалу перевірку. Щоб було зрозуміло, який це обсяг
роботи: для подання на Київ треба підготувати цілу пачку паперу», – прокоментувала Світлана Головачук, маючи
на увазі стандартну пачку паперу для
принтера на 500 аркушів.
За відсутності вичерпного коментаря від Володимира Гунчика «Хроніки» вирішили звернутися у пресслужбу Кабміну. Та в департаменті
інформації й комунікацій з громадськістю секретаріату уряду повідомили, що кадрові питання не коментують. Сказали лишень, що у затягуванні
з призначеннями можуть бути винні
самі кандидати, які подають неповні
документи й неточні дані.
«Вони проходять ретельну перевірку як державні чиновники. Але плутанина і неточності в документах гальмує цей процес», – прокоментували у
прес-службі секретаріату Кабміну.
Володимир Гунчик 1 квітня анонсував, що найближчим часом головою
Ратнівської райдержадміністрації стане
його радник Андрій Харлампович. Минув місяць, а віз і нині там. Подейкують,
що пан Харлампович не пройшов «кастинг» у столиці. Більше того, йому ніби

таки дали шанс здобути посаду очільника району – за умови, що виграє проміжні вибори до Волиньради, які відбулися
26 квітня. Однак вибори Харлампович
провалив. Схоже, анонс Гунчика виявився першоквітневим жартом.
Ще раніше радник губернатора
Борис Кондратюк нарікав, що райдержадміністрації на Волині по кілька місяців лишаються без керівників.
На цьому акцентувалося в контексті
труднощів із мобілізацією, адже саме
голови РДА підписують розпорядження про створення медичних комісій у
районах, без проходження яких забирати до війська не можна.
«У нас не призначений жодний
голова райдержадміністрації. Це питання вирішується уже протягом кількох місяців. Недавно голова обласної
державної адміністрації звертався з
листом до прем’єр-міністра, до Адміністрації Президента для того, щоб
назвати дату призначення голів РДА,
оскільки саме вони на місцях відповідають за питання призову», – ще у
січні наголошував Борис Кондратюк.
***
То хто ж недопрацьовує – влада на
місцях чи столиця? Небажання чиновників пояснити, чому так відбувається, викликає недовіру і наразі єдиний
висновок – нами керують сумнівні
професіонали.

ХРОНОЛОГІЯ
ПРИЗНАЧЕНЬ ГОЛІВ
РДА НА ВОЛИНІ
Іваничівська РДА – 24 січня
Войтюк Федір Васильович
Ківерцівська РДА – 24 січня
Ткачук Валерій Євгенович
Луцька РДА – 24 січня
Ярмольський Ігор Петрович
Маневицька РДА – 24 січня
Линдюк Андрій Олександрович
Любешівська РДА – 24 січня
Кух Олег Іванович
(призначений повторно)
Ковельська РДА – 4 лютого
Козак Віктор Теодосійович
Турійська РДА – 23 лютого
Василишин Орест Васильович
Рожищенська РДА – 6 березня
Гайворонська Інна Михайлівна
Камінь-Каширська РДА – 13 березня
Дунайчук Валерій Савович
Локачинська РДА – 24 березня
Дудечко Віктор Федорович
Горохівська РДА – 31 березня
Матвєєва Любов Миколаївна
Шацька РДА – 31 березня
Корольчук Ігор Адамович
Вол.-Волинська РДА – 21 квітня
Василець Наталія Володимирівна
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ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ Є
НЕДОСТАТНЬО ПРОЗОРОЮ

Мая ГОЛУБ

ро достойне життя в Європі мріє
чи не кожен українець. Бо ж кому
не хочеться мати якісної освіти для
себе чи для дітей, а по медичну допомогу
звертатися до кваліфікованих фахівців, до
того ж бути упевненим, що нададуть її на
найвищому рівні?

П

На жаль, нинішня ситуація в Україні у галузі освіти та медицини залишає бажати кращого.
Чому так?
В Україні розподіл державних коштів середньоєвропейський, тобто приблизно ту ж
частку ВВП розподіляють через бюджет. Однак
основна проблема – у непрозорому розподілі
фінансів.
Держава передусім має гарантувати соціальну справедливість. Чималі суми доводиться
виплачувати для соціального захисту населення. Добре пильнують соціальну справедливість
у таких країнах, як Ірландія, Греція, Фінляндія,
Австрія, Словенія, Німеччина, Люксембург, Чехія, Франція. Нормально в Португалії, Великобританії, Італії, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі,
Швеції, Естонії. А слабше – у Словаччині, Ірландії, Швейцарії, Туреччині.
За даними аналітиків Інформаційної кампанії «Сильніші разом!», у Данії йде 43,8% бюджетних витрат на соцвиплати. Однак ці виплати
оподатковуються. У Чехії цей показник менший
– 31,7%, а 43,3% – в сусідній Німеччині. Натомість ті країни, що витрачають більше грошей на
освіту, можуть інвестувати в наукову діяльність.
Лідерами ЄС в цьому напрямку є Швейцарія та
Естонія.
У більшості країн Європи на охорону
здоров’я надходить більше коштів, ніж на освіту. А в Україні навпаки – вдвічі менше витрачають на медицину (100 млрд проти 57 млрд грн. у
2014 році). Так склалося, зокрема, і завдяки значному зростанню студентських стипендій протягом останніх років.
У Європі дуже дбають про те, щоб витрати
були прозорими і громадяни не сумнівалися, що
все по-чесному. Там кожен бачить, куди йдуть
його гроші. Так люди з більшою охотою платять
податки. Лідерами «прозорості» в ЄС вважають
Нідерланди, Словенію, Британію та Німеччину.
У цих країнах нормою вважають відкриті бюджети на всіх рівнях. Там чиновники пояснюють
людям, на що і куди «пішли» їх податки.

«ГОЛОВНЕ У БОРОТЬБІ З
КОРУПЦІЄЮ – ВІДКРИТІСТЬ», –
ПОСОЛ НІДЕРЛАНДІВ В УКРАЇНІ
Посол Нідерландів в Україні Кейс Кломпенхаувер, який перебував у Луцьку та відвідав
університет ЛНТУ, вважає, що нашій державі
потрібен контроль за використанням коштів.
Кожен платник податків має знати, як гроші витрачаються. На його думку, обрати новий уряд
– це одне, а змінити систему – зовсім інше.
Він вважає добрим знаком з’яву Антикорупційного бюро. Переконаний, що найважливішою у подоланні корупції є прозорість. Не має
бути секретних рішень, має бути все відрито для
громадськості.

МЕДИЦИНІ ПОТРІБНЕ БІЛЬШЕ
ФІНАНСУВАННЯ
Опитані лікарі вважають, що медицина потребує більшого фінансування задля покращення якості послуг.
На думку головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Івана Сидора, треба,
щоб держава виділяла більше коштів на лікування пацієнтів і більше грошей для придбання сучасного обладнання.
«Також треба збільшити заробітну плату медичним працівникам, щоб вони були зацікавлені

ЯКИХ ЗМІН
ПОТРЕБУЄ ОСВІТА
ТА МЕДИЦИНА
В УКРАЇНІ,
ВРАХОВУЮЧИ
ДОСВІД ЄС
в пацієнті, щоб могли віддаватися повністю для
відновлення стану здоров’я пацієнта. Наприклад, хірург вищої категорії із стажем роботи
отримує 2600 гривень. Терапевт вищої категорії
– 2514 гривень», – наводить приклади Іван Сидор.
Він вважає, що треба вводити бюджетнострахову медицину, бо зараз люди все одно гроші платять за медпослуги.
Головний лікар Волинського онкологічного диспансеру Орест Андрусенко теж вважає,
що має бути якісне матеріальне підкріплення,
щоб медицина була якіснішою та ефективною.
«Є нова апаратура, нові методи діагностики, відтак медикам потрібне відповідне оснащення. Треба починати з того, щоб створити
умови. Нам благодійні фонди допомагають, але
то є «крапля в морі». Має бути або страхова медицина, або державна», – переконаний Орест
Андрусенко.
Завідувач кардіологічного відділення Волинського обласного госпіталю для інвалідів
війни Наталя Олянська вважає, що медична
допомога має бути перш за все якісною, тобто
кваліфікованою і доступною, незалежно від вартості використовуваних діагностичних заходів.
«Кожній людині потрібно, щоб медичну допомогу надавали своєчасно, кваліфіковано, економічно, з повагою та чуйністю, високою культурою», – розмірковує Олянська.
На її думку, потрібне створення єдиного медичного простору , має бути страхова медицина,
бажання медиків бути спеціалістом-фахівцем, а
не шукати підробітку для виживання на стороні,
в субсидіях. Лікар мусить мати можливість вста-

новити діагноз, використовуючи всі досягнення
сучасної медицини, в тому числі й для незаможних пацієнтів. Це все треба сьогодні, бо завтра
конкретно для когось може бути пізно.
Одначе ніхто з опитаних медпрацівників не
дає «рішень», де узяти гроші на ці вищі зарплати
та краще обладнання. Традиційна відповідь на
такі запитання – менше красти. Але крадуть багато і на місцевому рівні, та чи достатньо кожен
з нас зробив, аби припинити корупцію?

«В ОСВІТІ ТРЕБА БРАТИ
ПРИКЛАД З ЄС», – ВИКЛАДАЧ
ВОЛИНСЬКОГО ВИШУ
На думку викладача суспільних дисциплін
Волинського технікуму Національного університету харчових технологій Олександра
Новосада, в системі освіти потрібне зменшення бюрократизації навчального процесу. Має
бути неухильне виконання норм закону «Про
вищу освіту» щодо можливості навчальних закладів розпоряджатися власними заробленими
коштами.
Також на сьогодні більшість роботодавців
отримують спеціалістів, у підготовку яких вони
зазвичай не вклали ні копійки, то треба стимулювати умови, щоб хоч великий та середній бізнес
був зацікавлений фінансувати освітні послуги за
цільовим направленням. А у системі шкільної,
дошкільної, позашкільної освіти варто зменшити втручання чиновників від освіти в діяльність
навчальних закладів. Має бути виконання міністерських указів про свободу педагогічної діяльності вчителя та зменшення бюрократизації
освітнього процесу.

Голова Правління ГО «Правозахисна фундація «МАВІКОМ» Мар’яна Сорочук зазначає,
що після революції чиновники здійснили низку
заходів для створення видимості прозорості
своєї роботи.
«Та коли йдеться про справді великі кошти,
прозорість стає непрозорою: на запити відповіді не надають чи надають розмиті, інформація
у так званих відкритих джерелах не з’являється
чи є неповною. Зацікавленими стають особи,
наближені до тих чиновників, які мають дбати
про те, щоб купити найвищу якість за найнижчою ціною, а направду купують «крейду» за ціною золота», – зазначає вона.
На її думку, суспільству варто згадати та
запам’ятати конституційну істину про те, що
влада є слугою народу, а відтак має робити все
можливе й неможливе, аби хазяїн, він же народ,
був нею задоволений.
Мар’яна Сорочук визнає, що не знає, куди
йдуть всі податки.
«Хоча є певні теоретичні знання про механізм їхнього розподілу, та все ж я жодного разу
не бачила чіткого звіту від влади, що, умовно, на
Волині зібрано за рахунок податків 100 млн грн,
з них на медицину пішло 20, а з цих 20 на лікування важкохворих витрачено 10, з детальним
фінансовим звітом по кожній гривні та конкретній особі, якій вона пішла», – розповідає вона.
«Прикро і соромно казати, та мені не хочеться платити гроші за кота в мішку. Бо наразі
я почуваюся ошуканою, коли міністерство чи
управління здійснює закупівлю ліків за ціною,
яка є вищою, ніж у аптеці за рогом. Виходить,
велику частину зароблених мною грошей, посадовці замість того, щоб повернути у вигляді
якісного лікування, кладуть у свою кишеню», –
додає вона.
На її думку, в Україні потрібно відмовитися
від міфічної безоплатної медицини, про яку всі
говорять, а на собі не відчувають, і запровадити
бюджетно-страхову систему охорони здоров’я.
Це, по-перше, дозволить виключити корупцію
під час проведення держзакупівель, по-друге, вивільнити бюджетні кошти, які витрачали на закупівлю і так недостатньої кількості лікарських
засобів та перенаправити їх на ремонти у лікарнях чи підвищення професіоналізму лікарів.
На думку депутата Володимир-Волинської
міської ради Анатолія Сороки, звіти про витрати бюджетних коштів мають бути у відкритому доступі, за винятком кількох міністерств
та відомств, та й то частково. «Публікувати, яку
військову техніку ми придбали чи обладнання
для спецслужб, не варто, – вважає він. – А от звітувати, за якими цінами купують продукти для
військових, замовляють форму, взуття – такі
дані потрібно обов’язково публікувати і навіть
закупівлю проводити публічно. Це стосується
усіх без винятку витрат як державних органів
влади, так і органів місцевого самоврядування
(виконкомів міських та сільських рад). Чи вплине це на бажання платника податків їх сплачувати більше? Думаю, ні. У нас і так податки на
зарплату майже удвічі вищі, ніж у Польщі та
інших країнах Європи. Сплачувати такі податкові навантаження в більшості видів підприємницької діяльності, та ще й в час такої кризи,
нереально. Реформи про зменшення податків,
проголошені урядом, не мають жодного практичного застосування і вочевидь розраховані на
те, що на них клюнуть іноземці. Аби люди платили податки, вони мають бути підйомними для
малого і середнього бізнесу. Завдання – створити умови, в яких бізнес зможе розвиватися
та отримати прибуток після чесної сплати усіх
платежів».
Так, наразі на шляху до європейського майбутнього перед Україною стоїть чимало бар’єрів.
І хочеться вірити, що цей марафон з перепонами
на фініші завершиться успіхом, а не розбитими
сподіваннями українців.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

8 ТРАВНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.00,
21.00, 02.30, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35
Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.25, 00.25 Від першої особи
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 11.35, 14.45, 18.30, 20.00
Д/ф
09.55 Х/Ф «УКРАЇНА У ВОГНІ»
12.25 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
13.20 Час-Ч
13.30 КоордиНАТОр
13.45 Віра. Надія. Любов
15.20 Світло
15.55 Х/Ф «БІЛИЙ ПТАХ З
ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ»
17.45, 02.20 Новини. Світ
22.00 Акція «Перша хвилина
миру»
23.10, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.25 Т/с «Чорна Рада»
02.50 ТелеАкадемія
04.00 «Надвечір’я»

СУБОТА

9 ТРАВНЯ
УТ1

06.00 Підсумки
06.20 Від першої особи
07.20 На слуху
08.15, 23.00 Вертикаль влади
09.20 Х/Ф «БІЛИЙ ПТАХ З
ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ»
11.00 Урочистості з нагоди 70річчя Перемоги над фашизмом
у Європі
12.35 «Нам є, що захищати».
Олександр Злотник
14.20, 15.35, 18.25, 04.30 Д/ф
14.40 Світло
16.15 Книга ua
16.45 Х/Ф «УКРАЇНА У ВОГНІ»
19.00 Х/Ф «БАТЬКО СОЛДАТА»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Д/с «5 баксів.net»
21.55 Музика гідності
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.45 Концерт «30 років навколо
сміху»
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава «Украдене
щастя»
05.35 Вікно в Америку

НЕДІЛЯ

10 ТРАВНЯ
УТ1

06.40 Спецпроект «Пам’ятаємо.
Перемагаємо»
08.40 Тепло.ua
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Казки Лірника Сашка
10.05 Мультфільм
10.15 Школа Мері Поппінс
10.40 Хочу бути
11.05 Музична академія Junior
12.25 Х/Ф «БАТЬКО СОЛДАТА»
14.25 Фольк-music
16.00, 16.40 Д/ф
18.05 Театральні сезони
18.45 Х/Ф «ДАЛЕКО ВІД ВІКНА»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.05 Музика гідності
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 День Янгола
00.05 Концерт «Мамо, вічна і
кохана»
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава «Пора
жовтого листя»
04.25 Як ваше здоров’я?
05.30 Уряд на зв’язку з
громадянами

Хроніки ЛЮБАРТА
№16 (217)
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 Т/с «Асі»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
21.00 Т/с «Моє щасливе завтра»
22.00 «Заходи з відзначення дня
пам’яті та примирення»
23.00 Х/Ф «ЧИТЕЦЬ»
01.30 Т/с «Вероніка - 2: Втікачка»
04.30 «Шість кадрів»

2+2
06.00 Мультфільми
06.50 Д/п «Невідомі літаки»
07.45 Д/п «Воїни світу. Цахал»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»
23.00 Х/Ф «ЗАЛІЗНА СОТНЯ»
01.00 Х/Ф «ЛАБІРИНТ»
02.55 Х/Ф «ТРИМАЙСЯ,
КОЗАЧЕ!»

1+1
08.00, 08.30 М/с «Качині історії»
08.55 «Світське життя» 10.00,
20.15 «Українські сенсації»
11.00 «Заходи з відзначення
Дня Перемоги» 12.30, 02.10
Х/ф «Процес» 16.25 «Вечірній
квартал у Греції» 18.30 «Розсміши
коміка» 21.20 «Вечірній квартал
у Греції 2 частина» 23.25 «Що?
де? Коли? 2015» 00.30 Х/ф
«Фальшивомонетники» 05.40
Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Х/Ф «ЗАЛІЗНА СОТНЯ»
10.00 Т/с «Ментівські війни-5»
18.00 Х/Ф «ГЛИБИНА»
20.00 Х/Ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-4»
22.30 Х/Ф «У БІЛОМУ ПОЛОНІ»
00.35 Х/Ф «ПОВІТРЯНИЙ
МИСЛИВЕЦЬ»
02.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

1+1
09.00 «ЛОТО-ЗАБАВА» 09.40
М/Ф «ЕСКІМОСКА - 2: ПРИГОДИ
В АРКТИЦІ» 10.15 «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА НОВИН» 11.00
«СВІТ НАВИВОРІТ: ЛАТИНСЬКА
АМЕРИКА» 12.10 «ІНСПЕКТОР
ФРЕЙМУТ 2» 13.25 «ЧОТИРИ
ВЕСІЛЛЯ 4» 14.50 Х/Ф «СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС» 17.50 Х/Ф «ПРО
ВОВКА ПРОМОВКА» 19.30
«ТСН-ТИЖДЕНЬ» 21.00 «ГОЛОС
КРАЇНИ 5» 23.15 Х/Ф «ПЛАН
УТЕЧІ» 01.15 Х/Ф «СОВІСТЬ»

2+2
06.20, 07.30 «Нове Шалене відео
по-українські» 07.00 «Журнал
Ліги Чемпіонів УЄФА 2014-2015»
08.45 «Хоробрі серця» 11.00
«Люстратор 7.62» 12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Бушидо» 15.45, 23.10
«Гра без правил» 16.50 23 Тур
ЧУ. Карпати - Чорноморець
19.15 23 Тур ЧУ. Дніпро - Зоря
21.30 «Профутбол» 23.30 Х/ф
«Глибина» 01.30 Х/ф «Повітряний
мисливець»

ІНТЕР
05.30, 20.00 «Подробиці»
06.20 Мультфільм
07.00 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 Т/с «Головний калібр»
12.40 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14.25 Т/с «Аромат шипшини 2»
17.50 Новини
18.10 «Стосується кожного»
21.00, 23.05 «Чорне дзеркало»
22.00 «Трансляція офіційних
заходів з нагоди Дня пам’яті та
примирення»
23.30 Т/с «Без права на вибір»
03.05 Д/ф
03.55 Т/с «На безіменній висоті»

МЕГА
06.00, 23.30 Загадки Всесвіту
06.50, 00.20 Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10 Україна: забута історія
09.00, 14.00 У пошуках істини
09.50, 15.40 Д/ф
10.40, 19.10 У пошуках пригод
11.30 Дивовижна Лужиця
12.20 Як захопити планету
13.10, 21.50 Вижити попри все
14.50, 20.00 Правила життя
16.30 Танки. Великі битви
17.20, 20.50 Герої крижаних
доріг
18.20 Акулячий пляж
22.40 Неймовірний риф

ІНТЕР
07.00 Марафон «Наша Перемога»
11.00 «Трансляція офіційних
заходів з нагоди Дня Перемоги»
12.30 «Спецпроект. День
Перемоги. Повернення» 13.30 Х/ф
«У бій ідуть лише «старі» 15.00
«Спецвыпуск. Жди меня. Встречи
Победы» 16.35 Т/с «У червні 1941го» 20.00, 03.55 «Подробиці»
20.30 Концерт «Перемога. Одна
на всіх» 22.35 Т/с «Завдання
особливої важливості. Операція
«Тайфун» 01.55 Х/ф «У серпні 44-го»

МЕГА
06.00 Скарб.UA
06.50 У пошуках істини
08.30, 09.20, 10.10 Д/ф
11.00, 20.30 Танки. Великі битви
14.00 Неймовірний риф
17.00 У пошуках пригод
18.40 Шукачі
00.30 Україна: забута історія
01.20 Кримінал: великі таємниці
02.50 Таємниці століття

ІНТЕР
06.00 Мультфільм 06.30, 20.00,
04.45 «Подробиці» 07.00 Х/ф
«У бій ідуть лише «старі» 08.35
«Удачний проект» 09.25 «Готуємо
разом» 10.20 «Орел і Решка.
Ювілейний сезон» 11.20 Т/с «У
червні 1941- го» 15.30 Концерт
«Перемога. Одна на всіх» 18.10,
20.30 Т/с «Наказано знищити.
Операція «Китайська скринька»
22.20 Х/ф «Англійський пацієнт»
01.25 Т/с «Завдання особливої
важливості. Операція «Тайфун»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.30, 09.20, 10.10 Д/ф
11.00, 20.30 Танки. Великі битви
14.00 Неймовірний риф
15.00 Дикий Індокитай
17.00 У пошуках пригод
18.40 Шукачі
23.30 Сучасні дива
00.30 Війна всередині нас
01.20 Кримінал: великі таємниці
02.50 Таємниці століття
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СТБ
05.15 Х/Ф «ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ»
06.45, 23.50 Х/Ф «ДВІ ІСТОРІЇ
ПРО КОХАННЯ»
08.50 Х/Ф «КРОВ НЕ ВОДА»
12.45, 18.40 Х/Ф «НАРЕЧЕНИЙ»
18.00, 23.05 Вікна-Новини
22.00 «Заходи з відзначення Дня
пам’яті та примирення. Концерт
«Голоси героїв»
01.50 Х/Ф «БІЛОРУСЬКИЙ
ВОКЗАЛ»
03.25 Х/Ф «ДВА КАПІТАНИ»
04.30 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.10 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 15.25, 21.00, 23.30 Т/с
«Офіцерські дружини»
18.00, 04.45 Т/с «Безсмертник.
Віра і правда»
19.45, 03.45 «Говорить Україна»
23.00 Події дня
00.30 Т/с «Янголи війни»

СТБ
08.00 «КАРАОКЕ НА МАЙДАНІ»
09.00 «ВСЕ БУДЕ СМАЧНО!» 11.00
«ЗАХОДИ З ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ
ПЕРЕМОГИ. МАРШ ВІЙСЬКОВИХ
ОРКЕСТРІВ» 12.40 Х/Ф «У БОГА
СВОЇ ПЛАНИ» 14.40 Т/С «КОЛИ
МИ ВДОМА» 15.00 Х/Ф «КРОВ
НЕ ВОДА» 19.00 «УКРАЇНА
МАЄ ТАЛАНТ!-7. ФІНАЛ» 21.50
Т/С «КОЛИ МИ ВДОМА» 23.10
«ДАВАЙ ПОГОВОРИМО ПРО
СЕКС 2» 01.10 Х/Ф «БАЛАДА ПРО
СОЛДАТА»

ТРК УКРАЇНА
06.15, 07.10 Т/с «Янголи війни»
07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 02.50
Події
10.00 Зірковий шлях. Субота
11.40 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРІЧНІЙ
ВУЛИЦІ»
13.30, 15.20 Т/с «Дім сплячих
красунь»
18.00, 19.40 Т/с «Незламна»
22.20 Д/ф
23.10 Т/с «Перекладач»
03.30 Т/с «Шаман 2»

СТБ
06.05 Х/Ф «ВОНИ БИЛИСЯ ЗА
БАТЬКІВЩИНУ»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Караоке на Майдані»
12.10 Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»
16.05 «Україна має талант!-7»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 7»
23.10 «Я соромлюсь свого тіла 2»
01.05 Х/Ф «ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ»
02.45 Х/Ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
04.00 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.20 Т/с «Незламна»
06.40 Події
10.00 Т/с «Танкісти своїх не
кидають»
14.00 Моє нове життя
15.00, 20.00 Т/с «Лікарка»
19.00, 03.45 Події тижня з
Олегом Панютою
23.50 Великий футбол
01.30 Т/с «Шаман 2»
04.35 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРІЧНІЙ
ВУЛИЦІ»
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ICTV
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Х/Ф «ОФІЦЕРИ»
12.20, 13.10 Х/Ф «МЕРСЕДЕС
ТІКАЄ ВІД ПОГОНІ»
14.20, 16.20, 23.05 Х/Ф «АТИ-БАТИ,
ЙШЛИ СОЛДАТИ»
16.35 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ
«ВАЛЬКІРІЯ»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Свобода слова
22.00 Пряма трансляція концерту
до Дня пам’яті і примирення
00.50 Х/Ф «МІСТ ЧЕРЕЗ РІЧКУ
КВАЙ»
03.30 Т/с «Неправдива гра»

НОВИЙ КАНАЛ
07.25, 18.00, 03.20 Репортер
07.30 М/ф «Труп нареченої»
09.10 Х/Ф «ЧАРІВНИКИ З
ВЕЙВЕРЛІ»
11.10 Х/Ф «МІСТО ЕМБЕР: ВТЕЧА»
13.05 Х/Ф «ТАЙМЛЕСС: РУБІНОВА
КНИГА»
15.35 Х/Ф «ТАЙМЛЕСС 2:
САПФІРОВА КНИГА»
18.20, 02.40 Абзац!
19.00 Т/с «Бібліотекарі»
21.00 Х/Ф «ПЕРЕВАГА»
23.30 Х/Ф «РОЛЛЕРБОЛ»
01.20 Х/Ф «ТАЧКА 19»
03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
05.20 25-й кадр

ICTV
05.55, 10.45, 12.45 Факти 06.25
Мультфільми 06.55, 01.55 Х/ф
«Червоні хвости» 09.05 Х/ф «Дачна
поїздка сержанта Цибулі» 11.00
Урочистості до Дня Перемоги 13.25
Дістало! 14.25 Секретний фронт
15.30 Громадянська оборона 16.40
Інсайдер 18.45 Факти. Вечір 19.15
Надзвичайні новини. Підсумки 20.05
Х/ф «В бій ідуть одні «старики» 22.00
Х/ф «Операція «Валькірія» 00.10
Х/ф «Офіцери» 03.50 Х/ф «Прапори
наших батьків»

СУПЕРПРЕМ’ЄРА
ВІД «ОКЕАНІВ»
okeanelzy.com
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квітня на каналі групи «Океан Ельзи» на
«Youtube» було представлено нову пісню та відео
«Не твоя війна». Автор композиції Святослав Вакарчук не виключає, що пісня може увійти до наступного
альбому, який група планує видати за рік, хоча точно
говорити про це зарано.
За словами Вакарчука, головна ідея пісні, що ховається в назві, є непростою для зізнання навіть самому
собі – нам, українцям, протягом багатьох століть постійно нав’язують ззовні чиїсь думки, дії і навіть війни. Нині настав час врешті брати відповідальність та
ініціативу на себе.
«Головна битва – всередині кожного з нас, всередині нашого суспільства. Адже «твоя війна» – це боротьба з власними комплексами, страхами щось змінити, вплинути на те, що відбувається навколо тебе, не
звинувачувати «десь і когось», а брати ситуацію в свої
руки. Це – надскладно, та без цього немає успішного
майбутнього ні у людини, ні у суспільства, ні у країни»,
– наголошує Вакарчук.
Робота над піснею почалася ще у жовтні минулого
року і першу частину було створено буквально за п’ять
хвилин. Святослав зауважив: «Я написав приспів відразу. Сів за піаніно і все – більше не змінював ні слова:
просто сів і почав грати. А далі я зрозумів, що емоційно виснажився, що не можу зараз нічого написати і
потрібно просто чекати». Роботу над піснею було завершено в січні 2015 року.
Після з’яви пісні було вирішено відразу зняти на
неї відео і презентувати разом. Режисером, автором
ідеї кліпу став Говард Грінхол. У ОЕ це другий досвід
роботи з іменитим британцем. Першим спільним відео став кліп на пісню «Обійми» з альбому «Земля».

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Х/Ф «ТАКСІ»
06.03 М/с «Губка Боб Прямокутні
штани»
07.35 Уральські пельмені
09.30 Т/с «Бібліотекарі»
19.15 М/ф «Велика подорож»
21.00 Х/Ф «ПЕРЛИНА ХАРБОР»
23.45 Х/Ф «ГІТЛЕР, КАПУТ»
01.45 Х/Ф «ЖАРТИ ВБІК»
03.15 Про що говорять тварини
04.00 Зона ночі
05.40 25-й кадр

ICTV
07.25 М/c «Муча Луча»
08.15 Зірка U-Tube
10.10 Дивитись усім!
11.10, 13.00 Т/с «Шеф-2»
16.50 Х/Ф «В БІЙ ІДУТЬ ОДНІ
«СТАРИКИ»
18.45 Факти тижня
19.50 Х/Ф «ПОВІТРЯНИЙ
МАРШАЛЛ»
21.50 Х/Ф «СІРІ»
00.00 Х/Ф «НЕВІДОМИЙ»
02.00 Х/Ф «ЛИСТИ З ІВОДЗІМИ»
04.15 Т/с «Неправдива гра»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 13.50, 13.50 Х/Ф «ТАКСІ»
06.03 М/с «Губка Боб Прямокутні
штани»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
10.10 М/с «Історії Тома і Джеррі»
12.05 М/ф «Велика подорож»
15.45 Х/Ф «ТАКСІ 2»
17.30 Х/Ф «ТАКСІ 3»
19.05 Х/Ф «ТАКСІ 4»
21.00 Х/Ф «2012»
00.10 Х/Ф «ПОЛЮВАННЯ ЗА
СКАРБАМИ»
02.20 Х/Ф «ГІТЛЕР, КАПУТ»
03.50 Зона ночі

Одним з головних елементів відео є така собі монета випадкового вибору з темною та світлою сторонами.
Цей образ виник з ідеї режисера зобразити суспільство, яке чекає, а не діє, яке просто спостерігає, в який
же бік впаде монета. А це – шлях занепаду, а аж ніяк не
розвитку. Та в кінці відео зображена в ньому спільнота
все-таки отримує шанс на розвиток й далі все залишається вже в її руках. А монета просто зникає.
Робота над кліпом проходила в Києві наприкінці
березня цього року. До участі в зніманнях запрошували шанувальників групи через соцмережі, за два дні
було подано майже 700 заявок. У самих зніманнях взяли участь близько 400 осіб. Були люди, які спеціально
приїхали з Черкас, Львова, Білої Церкви, Миколаєва,
Херсона і навіть Сімферополя.
До речі, для знімань було виготовлено дві ідентичні моделі символічної монети: одна розміром з
п’ятикопійчану звичайну монету, а друга мала в діаметрі один метр. Дизайн було розроблено спеціально
для кліпу: з одного боку – темне, гнівне сонце, з іншого
– світле та усміхнене. Аналогів монети нема.
Головним оператором знімань став Ендрю Хорнер,
який також працював над кліпом «Обійми». Щодо
роботи над піснею, то продюсером запису виступив
Святослав Вакарчук. Це перша його робота в такій
ролі для рідної групи. Аранжування клавішних – Мілош Єліч. Участь у записі в студії, окрім групи, взяли
також музиканти з Національного камерного ансамблю «Київські солісти» та хор Ансамблю пісні і танцю
Збройних Сил України.
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І ВСЕ ОСВІТИЛОСЯ

КІНОРЕЦЕНЗІЯ
Тетяна ГРІШИНА

Ф

ільм «І все освітилося» або
«Все ясно» («Everything
Is Illuminated») побачив
світ у 2005 році з легкої руки
Ліва Шрайбера. Це, власне, його
перша робота у ролі режисера
і сценариста. І поки що у
повнометражному кіно крайня
стрічка, адже Лів Шрайбер все ж
таки – актор передусім.
Сценарій адаптований до однойменної дебютної новели 2002 року
американського сучасного письменника Джонатана Сафрана Фоера. Він
також відомий завдяки своїй книзі
«Надзвичайно голосно і неймовірно близько», за мотивами якої зняв
пригодницьку драму режисер Стівен
Долдрі.
Джонатан Фоер, працюючи в 1999
році над дисертацією, відвідав Україну.
Власне, це і стало стартовою точкою
для того, аби книга, а відтак і фільм
з’явилися на світ. Письменник шукав
відомості про свого діда по лінії матері. Ця мандрівка в подальшому і стала основою для написання новели «І
все освітилося», яка розійшлася двомільйонним тиражем та перекладена

п’ятнадцятьма мовами світу, в тому
числі й українською.
Тому зрозуміло, що вже з обкладинки стрічка зацікавлює вітчизняного глядача з кількох мотивів.
По-перше, це американське кіно, яке
показує Україну. Більше того, у філь-

АФІША

ЧУМАЦЬКИЙ РОК
ІЗ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

2

ТРАВНЯ

Знаний український рок-гурт
«Мотор’ролла» виступить
у Луцьку із програмою
«Чумаки».
Своїми старими хітами й новими
піснями хмельницькі музиканти
розважатимуть публіку пабу
«ЛучеSк» (вул. Крилова, 1) 2
травня. Початок концерту о 20:00. Вартість вхідного квитка
у передпродажі – 50 гривень.
Хлопці з «Мотор’ролли» запрошують на вечірку усіх, хто
цінує живу українську музику та любить відриватися під
народні пісні у роковому звучанні.

У ЛУЦЬКОМУ ЗАМКУ –
ФЕСТИВАЛЬ СМАКОТИ

23

ТРАВНЯ

У Луцьку впродовж двох днів, 2-3 травня,
вперше пройде фестиваль вуличної їжі «Lutsk Food
Fest». Гастрономічне свято відбудеться у Луцькому
замку й триватиме від 11:00 до 23:00.
Фестиваль вуличної їжі збере в стінах замку представників
ресторанів, кафе, кондитерських, піцерій нашого міста і не
тільки.
Протягом двох днів кожен з них представить лучанам та
гостям міста новинки меню та намагатиметься вразити
кулінарними шедеврами. Організатори обіцяють
ексклюзивні страви та спеціальні ціни, а також насичену
розважальну програму, що буде включати різноманітні
майстер-класи, сімейні та молодіжні конкурси, дитячих
аніматорів, виступи творчих колективів, DJ-сети. Окрім
того, обіцяють чимало призів та подарунків.
«Для нас така подія – це можливість додати трішки
радості й допомогти зробити дивовижне місто, яке ми
називаємо домом, трохи кращим. Ми сподіваємося, що
ви приєднаєтеся до нас, насолодитесь чудовою кухнею,
прекрасно проведете час і тим самим підтримаєте
місцевих представників ресторанного бізнесу», –
наголошують організатори.
До слова, усі зібрані кошти від вхідних квитків буде
передано на утримання замку. Вартість вхідного квитка
для дорослих становитиме 10 гривень, для дітей – 5
гривень.

мі неодноразово згадують Луцьк, Волинь. По-друге, головну, однак нетипову роль для цього актора, виконує
ніхто інший, як «володар перснів»
Елайджа Вуд. І хоча бюджет стрічки
вельми скромний (7 млн дол.), а його
касові збори ще менші, однак стиліс-

тика кіно, образність, його миловидність та естетичність дарують гарний
і тривалий післясмак.
Фільм має кілька сюжетних ліній. Втім у його основі – подорож
20-річного хлопця в Україну. За сюжетом, американський єврей Джонатан, роль якого виконує Вуд, приїжджає, щоб знайти жінку Августину.
Вона у роки війни врятувала діда
Джонатана під час окупації німцями східної Польщі.
Єврей-американець озброюється цигарками, старими пожовклими
фотографіями і картами. Супроводжує Джонатана й показує йому український побут Олександр Перчов,
який у захваті від американської попкультури. Цей хлопець зі своєрідним
гумором у костюмі «Адідас» з кептуриком відкриває американцю інший
світ. І хоча Олександрові знання англійської не вельми гарні, він стає перекладачем Джонатана і розділяє всі
його українські пригоди.
У компанії з Джонатаном шукає
жінку, яка врятувала діда-єврея, –
«сліпий» дідусь (який насправді лише
думає, що він сліпий), що стає водієм

мандрівників, та пес Семмі Дейвіс
Молодший-Молодший – злий ззовні,
втім дуже добрий всередині чотирилапий.
Картину знято на межі, вона нагадує суцільний гротеск, поєднаний з
неймовірними пейзажами і колоритною грою акторів. Комічні ситуації,
абсурдність на початку стрічки поєднуються з повним сюром, глибокими діалогами та драматизмом у кінці.
Варто відмітити чудову операторську
роботу, смачні кадри та неймовірно
доречний музичний супровід. І хоча
можна сперечатися щодо правдивості
уявлень про Україну, втім радісно бачити кіно, де Україна очима іноземців
не показана державою смутку.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

«ЮНІСТЬ»

(США, 2014)
Режисер: Річард Лінклейтер
Фільм-експеримент.
Фільмвиклик. Фільм-життя. Історія дитинства та юності головного героя
від першого класу до першого дня
коледжу з супутніми екскурсами
в життя його рідних. Фільм, який
знімали майже 12 років, філігранно
демонструє на екрані процес дорослішання дітей. Через огляд типових для кожної дитини й підлітка
речей проглядається вдумливий
психологічний аналіз того, що є
визначальним у формуванні нас
як людей… Як визначаємо своє «Я» ми самі і як це «Я» визначає сукупність зовнішніх чинників. Прекрасні ролі і персонажі. В
пам’ять гостро врізався герой Ітана Хоука, чоловіка, який вперто
не може вирости з рокенрольної юності, незважаючи на відповідальні виклики в особах тих же дітей. Фільм-роздум, фільмодкровення. Рекомендую як ніколи любителям розміреного кіно
і психології. Сильно!

«ЗНИКЛА»

(США, 2014)
Режисер: Девід Фінчер
Фінчер і далі лишається Фінчером, хоча аж ніяк не кожен його
фільм є свідченням визнаного світом статусу одного з геніїв сучасного кінематографа. Втім «Зникла»
припала мені до душі. Мабуть,
тому, що я не мав жодних очікувань
щодо концептуальності стрічки.
Персонажі й нові «сценічні» амплуа
Бена Аффлека, Розамунд Пайк та
Ніла Патріка Харріса, однозначно,
зробили для мене фільм цікавим та
значною мірою оригінальним. Історія злочину, в якій потрібно буде
добряче покопирсатися, перш ніж зробити остаточні висновки, «ху
іс ху». Факт, що фільм я ще переглядатиму, і неодноразово. Вам,
якщо не бачили, рекомендую. Як мінімум, пізнавально!

«ЛЮТЬ»

(США, Китай,
Великобританія, 2014)
Режисер: Девід Ейр
Наскільки сильним мені видався поліцейський «Патруль» Ейра,
настільки далекою виявилася його
«Лють». Фільми про війну нині дивитися вкрай важко. І не знаю, чи
то війна була надто «не наша», чи то
історія сама в сюжеті своєму та драматизмі не лягла в правильне русло
емоційного сприйняття, але опісля в
голові лишилася розбурхана калюжа окремих епізодів замість океану
гострих вражень. Історія танкового
екіпажу в останній період другої світової, який руками та мізками
його командира намагається попри все вберегти «своїм» життя і
дійти до бажаного «фіналу» боротьби. Одна з центрових тем фільмів про війну – людяність окремо взятих маленьких людей, яка або
падає під навалою свинцю та ненависті, або проростає паростками
ПРАГНЕННЯ ДО ЖИТТЯ крізь товщу броні, розкрита тут не більше, ніж вона розкрита в деяких «танкових» ПК-іграх. Я можу помилятися, звісно, але навіть харизматичні Бред Пітт і Шайя ЛаБаф
не витягнули стрічку до рівня справжньої крутості. Спробуйте.

«КІНО
ПРО АЛЄКСЄЄВА»

(РФ, 2014)
Режисер: Михайло Сєгал
Сєгал чудовий і тим все сказано. Для мене. «Кіно про…» веде нас
стежками життя чоловіка, який свого
часу чаював з Тарковським, гостював
у КДБ через Гагаріна, був конкурентом Висоцького, але при цьому так і
лишився просто ще одним Алєксєєвим, типовим продуктом радянської
системи конвеєра духовної ущербності та вторинності. Минули роки,
і головний герой дістав нагоду переосмислити своє життя й виявити, що
не все було так погано, як видавалося до цього. Був талант, сліди в
житті інших, спадщина і любов шанувальників… Зрештою, яких
див не творили люди, які тебе щиро люблять? Раджу і ще раз раджу! Я мав із чого подивуватися і вам того ж бажаю.

Ì²ÖÍÈÉ ÒÈË
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РЕЙС НА ПЕРЕДОВУ

Під час відвідин бійців на передовій наш герой разом з іншими
волонтерами-побратимами бачив різні ситуації. Тому впевнений: людина
на війну має йти лише добровільно.
На ту війну, де треба брати до рук
зброю. Добровільно, щоб не було трагедій, бо ж воїнами народжуються аж
ніяк не всі.

«Якщо людина йде на війну, то
має знати, куди йде. Якщо просто
мобілізували, дали зброю й наказали
йти – це не вихід. Бо не хоче чоловік – і все тут. Нікого примусити
не можна. Звідси й втечі, дезертирства. Добровольці воюють якісно, бо
знають, де вони, що роблять і куди
йшли».

Дмитро Кічук, його дружина Олена, діти – Настя й Влад

Яся РАМСЬКА

М

іж усім на світі є межа. Та,
про яку говорять, що її
важливо не перейти. Вона
є між любов’ю і ненавистю, щастям
і горем. Трапляється так, що друзі
за мить стають ворогами. З різних
причин. А коли ворог стоїть на
порозі – треба захищатися й
боронити тих, хто поруч. І зовсім
не обов’язково робити це зі зброєю
в руках.
Активіст «Автомайдану України»
Дмитро Кічук їздить на передову,
в епіцентр антитерористичної
операції, щоб привезти бійцям
те, чого вони потребують. Його
дружина, донька й син теж
волонтери. Їхня історія – про сім’ю,
допомогу як спосіб життя, а ще –
про любов до країни та людей.
Часто буває так, що певні події ділять людське життя на частини. У кращому випадку їх (частин) виходить дві.
Хай хто і що каже, але після Революції
Гідності та початку АТО у кожного
українця та українки з’явилося «до» і
«після». Певно, у Дмитра Кічука є ще
й «між». Бо усвідомлення потрібності
змін в країні прийшло до чоловіка значно раніше – коли жив у Іспанії. Він
працював у Мадриді шість років, мав
усі документи для того, щоб забрати
рідних. Але… повернувся в Україну.
Чи їхав змінювати країну? Не знаю.
Просто побачив, ЯК можна жити й захотів ТАК жити на своїй землі, не на
чужині.
А волонтерами пан Дмитро і його
родина стали від зими минулого року.
Перекваліфікували звичне життя так
само, як і більшість людей в Україні.

«Події

Майдану зустрів у Москві. Працював там. Зрозумівши й
побачивши, що коїться, повернувся
додому. Власне, з того моменту й почалося волонтерство. Взимку охороняли військову частину внутрішніх
військ. Був задіяний там постійно.
Забрав до «Автомайдану України»
й доньку Настю. Вона дуже допомагала під час революції. Син Владислав також активний волонтер. Я
їжджу постійно на передову. Коли є
така можливість, якщо потрібно –
одразу ж вирушаємо».
Мандри планетою лікують «вузькозорість». Подорожуючи, бачиш
красу чужих міст і неповторність
чужої культури, глибину та мудрість
чужих традицій і вірувань. Тоді краще розумієш чужинців, мимоволі переймаючи щось з їхнього та віддаючи
своє.
Пригадуючи іспанський період
свого життя, пан Дмитро каже, що у
тій країні люди дуже подібні до нас.

«Іспанський менталітет дуже
подібний до українського. Вони такі
ж самі. Але в тій країні люди живуть вільніше й багатше. Вони також пережили громадянську війну,
але перебороли себе. Стали іншими
завдяки випробуванню війною. Ми ж
прийшли до вільної України просто
так, без нічого. Нам просто її подарували. Та жодна країна не здобувала
незалежність без війни й пролитої
крові. Краще було б, щоб ця війна закінчилася ще у 90-х, але маємо те,
що маємо. Мусимо вистояти».
Для того щоб стати частиною нації, треба залишитися зі своєю країною. Не їхати з неї. Бо це, як на мене,

один зі способів боротьби – не опустити руки й любити те, що робиш. А
ще, каже волонтер Дмитро Кічук, важливо бути на своєму місці й не забирати непосильне чуже.

«Я своїм фахом можу заробляти
ті самі гроші в Україна та в решті
Європи. Різниці немає. Істина полягає в тому, що кожен має бути
на своєму місці. Якщо не виходить
керувати – йди прибирай вулиці,
наприклад. Половина тих, хто при
владі, має критично переоцінити
свої вміння й здібності. Я буваю в
справді «гарячих» місцях на передовій і бачу реальну ситуацію: ми забезпечуємо добровольців – це добре,
але армія просто в жахливому стані. Можливо, зараз уже трохи краще, але військовим все одно бракує…
всього».
Перша поїздка Дмитра на передову була радше спонтанною, аніж
запланованою. На одному зі з’їздів
«Автомайдану України» волонтери з
Червонограда попросили про допомогу. В них зламалося авто й треба було
перевантажити речі й відвезти воїнам
в АТО.

«Ми з товаришем Іваном Бощуком поїхали, не вагаючись ні секунди. Страшно перші п’ять хвилин. А
на передовій дивишся в очі хлопцям
і робишся таким же, як і вони. Уже
не думаєш про вибухи й постріли.
Страшно тут, в тилу. А там уже
нікуди не дінешся, тож опановуєш
себе і робиш те, що маєш робити».
Дмитро Кічук каже, що якогось
спеціального графіку поїздок на схід
просто немає. Везуть воїнам на пере-

дову все, що треба, тоді, коли є можливість. А головне – коли мають ЩО
везти.

«Зараз рівень допомоги дуже
впав. Бійцю ж не привезеш закрутки, картоплю чи макарони. А на передову – особливо. Добре, коли є всі
ці продукти і є кухня, де все це можна приготувати. На передовій про
таке навіть не йдеться. Хлопцям
там потрібна швидка та калорійна
їжа. Якісні продукти, що теж вартують грошей: шоколад, кава, родзинки. Також воїнам дуже потрібна
форма. Одяг легко втрачається та
псується в умовах війни та боїв. Бо
ж коли рятуєш життя – не дивишся
під ноги.
Коли є можливість передати
вантаж «Новою поштою» – не їдемо. Мінімум шість тисяч гривень
потрібно на пальне. Бійці часом питають, чи ми не боїмося їздити до
них. А як можемо боятися, коли їм
не страшно нас захищати?!»
Коли дружина Дмитра дізналася
про те, що він їздить в АТО до воїнів,
то навіть не намагалася відмовляти.
Чоловік каже: просто знала, що сперечатися й переконувати марно. А ще,
певно, у їхній родині звикли поважати
вибір одне одного. Пані Олена, серед
іншого, допомагає вдягати воїнів – зашиває й ремонтує форму. А ще фасує
речі й продукти, що їх люди передають бійцям.

«Ми, до речі, зараз розробили
нову форму. Замовляємо пошиття
на одному з підприємств. Остання
нова обійшлася в 1300 гривень (штани, кітель і парка)».

Поки говорили про волонтерство
та життя загалом з паном Дмитром,
розмову уважно слухала його донька
Анастасія. Їй дев’ятнадцять, вона художниця, а ще – волонтерка, як і вся її
сім’я. Зі слів Насті, зараз її волонтерство з різних причин перебуває в неактивній фазі, тому про себе розповіла мало. Зате радо говорила про тата,
брата й маму.

«Батько возить допомогу на
передову, а брат – це моральна підтримка тата. Влад – бар’єр, який
батькові про сім’ю нагадує. Про те,
що йому треба бути врівноваженим
і обов’язково повернутися. Я рідко
бачила, щоб у батька з сином були
настільки тісні стосунки. Сама
цього не помітила б – інші сказали.
Вони говорять про все на світі: роботу, «Автомайдан», владу, відео разом дивляться. Дуже дружні тато з
Владом. Приємно, що це в моїй сім’ї.
Наша мама шиє, збирає тата в поїздки, готує, хвилюється, молиться.
Вона – теплота й доброта нашого
дому».
А ще Настя розповіла, що ні вона,
ні мама, пані Олена, навіть не здогадувалися про той, найперший, рейс
Дмитра на передову. Розповів лише
тоді, як приїхав.

«Дуже хочу, щоб війна закінчилася. Є люди, які щось роблять. Заради
таких і з такими, знаєш, можна й
поборотися».
Тисячі людей у всьому світі, так
само, як і родина Кічуків, щоденно воюють в тилу, моляться за мир в Україні й бажають якнайшвидшого припинення війни. Вірю, що Бог обов’язково
почує молитви. Він вже почув, просто
на все свій час: і на мир, і на війну. Бо,
певно, й справді мусимо загартуватися у вогні, щоб врешті викуватися, як
міцна й незламна нація.
А поки не здаваймося, робімо все,
що можемо найкращого й посильного
для країни й прекрасних сміливих людей, з якими разом ділимо землю.
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БАСКЕТБОЛ

«ВОЛИНЬБАСКЕТ»
ФІНІШУЄ П’ЯТИМ
Назар ТРИКУШ

БК «Дніпро-ДВУФК» – БК «ВолиньбаскетWOG-Університет» 83:58 (28:12, 15:19, 24:17,
16:10) та 87:89 (16:19, 23:21, 22:26, 26:23)
Ще перед туром у Дніпропетровську було
зрозумілим остаточне місце лучан у турнірній
таблиці Вищої ліги. Тому ігри з «Дніпром» мали
суто тренувальний характер, той, якого так бракувало лучанам на старті сезону.
Краще гру розпочали господарі. У дебютній
десятихвилинці зразу стало зрозуміло, хто є головним претендентом на перемогу – 28:12. Левову частку м’ячів закинув лідер дніпрян Ярослав
Тарапата. За першу чверть в його доробку вже
було 14 очок! Лучани старалися вирівняти гру,
але їм це почало вдаватися лише після великої
перерви, коли відставання у грі склало лише три
пункти. Але «Дніпро» знову повернувся в гру і
організував блискавичний ривок 22:2. Після цього матч можна було закінчувати – 83:58.

А от на матч-відповідь команда Дмитра Чайковського налаштувалася рішуче. У нападі лучан
відмінно діяло атакувальне тріо ШвагринськийКобець-Шевченко. «Дніпро» фактично весь матч
грав другим номером, але лучан далеко не відпускав. Доля ж поєдинку вирішилася на останніх
секундах. Гості виявилися більш холоднокровними й у відповідальні моменти будували грамотну
тактичну гру – 87:89.
«У першій грі ми дали можливість пограти
молоді, щоб вона відчула рівень Вищої ліги. Але
я не можу сказати, що нас підвела лавка запасних. Хлопці грали досить організовано. На жаль,
не змогли налаштуватися на гру основні гравці.
Ми не змогли мобілізуватися і догнати суперника, – розповідає головний тренер лучан Дмитро
Чайковський. – У другій грі атмосфера з початку
була нервова. Обидві гри були дуже інформативні для тренерського штабу. Кінцівка, як цього сезону у нас не раз траплялося, була напруженою.
Але наша команда під кінець сезону стала більш
зіграною. На жаль, у нас не було нормальної
передсезонної підготовки, і на старті сезону ми
програвали такі матчі. Зараз хлопці розуміють,
як і в яких моментах можна зіграти, кого потрібно вивести на кидок. Останні чотири хвилини ми
грали без нашого капітана Дмитра Швагринського, але й без нього зуміли зберегти холоднокровність до фінальної сирени».
Цьогоріч «Волиньбаскет» вдовільнився
п’ятим місцем у турнірній таблиці Вищої ліги.
Далі на хлопців чекають ігри на Універсіаді.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

ВОЛИНЯНКА ПОЇДЕ НА
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ

У Кіровограді відбувся перший етап Кубка
країни з легкоатлетичних метань та штовхання
ядра. У змаганнях взяли участь 222 спортсмени з
19 регіонів країни. Волиняни завоювали три нагороди. Золоту медаль виграла Анна Лагода серед молоді у метанні списа. Серед чоловіків друге
місце у метанні диска посів Роман Рижий.
Срібну нагороду серед молоді завоювала
майстер спорту України Ірина Климець у метанні
молота. Її результат – 63,21 м, а до рівня майстра
спорту міжнародного класу забракло лише 79 см.
Зазначимо, у Кіровограді Ірина побила свій рекорд на 4,21 метри.
За результатами виступу на змаганнях Ірина
братиме участь в складі національної збірної команди України на молодіжному Чемпіонаті Європи в липні у Таллінні.

БЕЗ ЗАВДАНЬ, АЛЕ З БОРГАМИ

Павло ФІЛОНЮК

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

«ВОРСКЛА» Полтава –
«ВОЛИНЬ» Луцьк 2:0
«Ворскла»: Богуш – Сапай,
Даллку, Чеснаков, Сімінін –
Скляр, А. Ткачук – Турсунов
(Пердута, 85), Ковпак
(Маркоскі, 90), Громов –
Шиндер (Міщенко, 78)
«Волинь»: Шуст – Парцванія,
Жуніч, Годований, Польовий
– Шарпар, Бабенко (Політило,
36) – Мемешев (Матей, 70),
Бікфалві, Кобахідзе (Петров,
88) – Козьбан
Голи: Турсунов (16), Сапай (25).
Попереджені: Мемешев (11),
Шиндер (19), Ткачук (40).

М Команда
1 Динамо

У листопаді 2013-го «Волинь» кістьми лягала, але бразильський
напад «Шахтаря» зупинила. І виграла 2:0 після дубля Мемешева.

Наставник лучан відреагував на попередні невдачі, травми і дискваліфікації кадровими змінами. Зокрема, Кварцяний повернув до стартового
листа Руслана Бабенка та вперше у 2015 році ввів
до нього одразу трьох виконавців – Романа Годованого, Редвана Мемешева та Дмитра Козьбана.
Однак «ворскляни» першу свою обдуману атаку
на 16-й хвилині перетворили на гол. Шиндер обіграв Годованого на фланзі і виконав пас в центр.
М’яч після рикошету відскочив до Турсунова, і той
з вигідної позиції з правого краю штрафного розстріляв ворота Богдана Шуста – 1:0. Дуже швидко
господарі подвоїли рахунок і практично «зробили
гру». Турсунов тепер вже опинився в ролі «піднощика снарядів». Він прострелив знову ж на дальню
стійку, де Сапай замкнув – 2:0.
Надалі «ворскляни» вміло сушили гру, а свій
найкращий момент «Волинь» втратила на 56-й

22-й тур
2 травня (субота)
Іллічівець – Карпати, 14.00
Зоря – Металург Д, 17.00
Металург Д. – Чорноморець 19:30, «Футбол 2».
3 травня (неділя)
Металіст – Ворскла, 14.00
Динамо – Говерла, 17.00
Чорноморець – Дніпро, 19.30
4 травня (понеділок)
Олімпік – Металург З, 14.00
Волинь – Шахтар, 19.00

хвилині. Після подачі зі штрафного Мемешев боровся зі Скляром на куті воротарського, м’яч відскочив від грудей захисника в стійку і відлетів у
поле…
Надалі команди в основному боролися за м’яч
в центрі поля і до суттєвих небезпек справа не дійшла. Дуже простий та сумний матч видали гості,
у стані яких, найімовірніше, не все гаразд із мотивацією на гру. Навесні команда Кварцяного у таких умовах набрала тільки 5 очок.

ЗНІМУТЬ-НЕ ЗНІМУТЬ
Власне, як налаштовуватися лучанам на матчі,
коли навіть ефемерна мета потрапити у єврокубки
згасла після невдач проти «Зорі» й «Металурга»?
З фінансами в команді криза, крім того, психологічно лупають «Волинь» борги колишнім гравцям.
Минулого тижня знову голосно заявив про себе
Олег Герасим’юк. З ним лучани колись підписали
мирову угоду, якої, як стало зрозуміло із відкритого листа Олега у ФФУ та в спортивні ЗМІ, «Волинь» не дотрималася. Відтак перед лучанами знову замаячила невдячна перспектива позбавлення
турнірних очок за борги.
Якщо ж вступить у дію негласна наразі обіцянка так званого фінансового мораторію, тобто
тимчасової несплати клубами за боргами минулих
періодів, то у лучан очок не заберуть, але додадуть
«Карпатам» аж 9 очок, які восени відмінусували
також за невиплачені зарплати. Принаймні останнім часом про таку перспективу почали дуже активно подейкувати.

І
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* З ФК Карпати (Львів) знято очок: 9. Згідно з рішеннями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.

«ВОЛИНЬ» – «ШАХТАР» – 2:0.
МИ ПАМ’ЯТАЄМО, ЯК ЦЕ БУЛО
У наступному турі «Волинь» мірятиметься силами з іще одним грандом. У понеділок, 4 травня,
лучан чекає гра з «Шахтарем». Донецький гранд
після нічиєї з «Динамо» змирився з тим, що не
буде цього року чемпіоном. Але від цього команда
Луческу не стала слабшою, а Мірча, думаємо, не забуде віддати Кварцяному боржок за поразку 2:0 у
листопаді 2013 року. І хоча після цього «Шахтар»
встиг двічі обіграти «хрестоносців» на номінально своїх, а фактично – нейтральних стадіонах у
Черкасах і Львові (2:0 та 6:2), але румунський тренер прагне довести перевагу своєї команди саме у
Луцьку. Та й завдання залишитися на другому місці у чемпіонаті перед «гірниками» не зникало, адже
на п’яти наступає «Дніпро».
Гравцям «Волині» у ситуації, що склалася в
клубі, доведеться спиратися тільки на внутрішню
мотивацію і доводити, хто з них справжній боєць
на полі.

21-й тур
Говерла – Зоря 1:2, Ворскла – Волинь 2:0,
Металург Д. – Чорноморець 1:0, Карпати – Олімпік
4:1, Металург З. – Металіст 0:0, Дніпро – Іллічівець 1:0,
Шахтар – Динамо 0:0.

«ВОЛИНЬ» ЗІГРАЄ У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ

Юрій КОНКЕВИЧ

Минулої п’ятниці на полі стадіону СНУ відбувся
незвичний товариський футбольний матч. У
ньому проти дитячої команди ФК «Волинь»
зіграли діти, які перебувають на обліку в
Луцькому міському центрі соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді й потребують особливої
соціальної підтримки. Це були дітки, родини яких
переїхали до Луцька із зони АТО, а також діти
демобілізованих з лав Збройних Сил України.
Річ у тім, що команда «Волині» U-13 гратиме
на початку червня цього року в Берліні на міжнародному дитячому проекті «Футбол для дружби».
Його вважають дитячою Лігою чемпіонів. Команда
з Луцька захищатиме на турнірі честь всієї України.
А матч, про який ідеться, відбувся в межах дитячої соціальної програми «Футбол для дружби»,
яку цими днями підтримують у 24 країнах світу:
Австрія, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Іспанія, Італія, Казахстан, Китай, Нідерланди, Польща, Росія, Сербія,
Словаччина, Словенія, Туреччина, Україна, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Японія. Власне,
саме із хлопчаками з цих країн вихованці тренера

Особливі дітки та учасники дитячої Ліги чемпіонів
зіграли у футбол із «зірками» «Волині»
ДЮФШ «Волинь» Олександра Антонюка зустрінуться в Берліні на початку червня.
Обличчям проекту «Футбол для дружби» у
2015 році є легендарний німецький футболіст
1970-х рр. Франц Беккенбауер.
У товариському поєдинку за «Волинь» U-13
зіграв гравець основного складу команди Сергій
Воронін, а за збірну Луцька – Майкл Бабатунде.
Після матчу юні футболісти довго не відпускали
Сергія і Майкла, розпитували про їхнє футбольне
дитинство та провели довгу фотосесію.

ХРОНІКЕР
Головною подією проекту є щорічний Міжнародний
дитячий форум «Футбол для дружби». На нього
приїздять гравці провідних футбольних клубів у віці
від 12 до 14 років. Перший форум відбувся 25 травня
2013 року в Лондоні, другий – 23-25 травня 2014 року
в Лісабоні. Після цих турнірів учасники традиційно
переглядають фінальні матчі дорослої Ліги чемпіонів.

Хлопчаки грали матч із браслетиками дружби,
що є символом толерантності, рівності та здорового способу життя. Браслет складається з двох простих ниток зеленого і синього кольорів: зелений
символізує футбольне поле, доступне для кожного, а синій – мирне небо над головою. Таким воно
сьогодні є над Луцьком, віримо, що таким буде
скоро і над усією нашою країною.
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АНЕКДОТИ
Чайна ложка, залишена на ніч
у раковині, притягує до себе тонну немитого посуду.

Найкраща дієта – шопінг без
грошей: зайві кілограми виходять
слиною!

Чоловiк після розлучення читає свій паспорт і думає:
– У паспорті лише ще для
трьох дружин місце залишилося.
Треба розумно його витратити.

Чоловік повертається вранці
додому після нічної зміни втомлений, як собака. На порозі його
зустрічає дружина (захоплено):
– Христос воскрес!
Чоловiк (втомлено, але суворо):
– Обґрунтуй!

Сановитий чиновник збиває
двох людей на пішому переході й
запитує суддю:
– Які тепер наслідки будуть?
– Ну, тому, хто головою лобове скло пробив, років п’ять – за
напад і спробу пограбування, а
тому, хто в кущі відлетів, можна
і всi вісім – до всього ще й спроба
втекти з місця аварiї.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 23 квітня 2015 року
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Зустрічаються двоє крокоди– Ну, як полювання?
– Двох негрів з’їв, а ти?
– А я одного москаля.
– Брешеш, ану дихни...

Інженер, який довго не міг намалювати план евакуації, нарештi
тупо підпалив будівлю і став дивитися, звідки полізуть люди.

– Кажуть в кожному москальському селі два цвинтарі.
– На одному ховають хороших москалів.
– А на іншому – мертвих.

– Алло. Любий, ти з чим картопельку будеш на вечерю?
– З м’ясом.
– Я так i знала, вже купила
чипси з шинкою.

– Дівчинко, а як тебе звати?
– Устюся!
– Ой, то біжи скоренько, бо не
встигнеш!
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Олесь ГАВРИЛОВ

Н

а найбільшій лісовій
галявині зібралися
найповажніші лісові жителі.
Собаки тихенько гиркалися
із дикими котами, зубрихи
відмахувалися від надокучливих
мух і комарів з лісових ЗМІ, лиси
перешіптувалися з гієнами, старі
слони грали в доміно, манірні кози
селфилися... Уся ця різношерста
братія мала вирішити долю
Шакала – правої руки лісового
вожака Лева. Напередодні син
Шакала учверив лихо: половив
рибку в озерці, напився медовухи
і, катаючись лісом на самокаті,
розвалив тин в обійсті тітоньки
Сови. П’яничка і його тато увечері
пообіцяли справити нового
паркана, але на ранок синочокмажор сказав, що знівечене
обійстя – не його лап справа. Сова
поскаржилася молодим вовкам та
старим лисам, які вже давно точать
зуби на Лева і його прихвостнів.
Хай як не хотілося, але лісовому
вождю довелося збирати
представників фауни на збори.
…Лев вискочив на трухлявого
пенька опівдні – промені якраз осяяли верхівку сосни, яка правила лісу
за сонячного годинника. За ним підтягнулася свита. Шакал не прийшов
– сказав, що лагодить лісову дорогу,
яку вночі буцімто перекопали кротидиверсанти. А по тому в нього будуть
дахи, які позносило буревієм…

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» У FACEBOOK

ВУСА, ЛАПИ Й ГОЛОСИ
РЕПОРТАЖ ІЗ ЛІСОВОЇ СЕСІЇ

– Шановні звірята і високоповажне птаство! – почав було Лев, але його
вітання люто перебив Тигр, який влаштувався неподалік лісового вожака, але видряпавшись деревом трохи
вище нього:

– Я протестую! Це порушення регламенту! У нашому лісовому законі
перед зборами ми мусимо обговорити
пропозиції опозиції.
Тигр підвівся на задні лапи і самовдоволено оскалився.

– Лягайте, депутате Тигре, я зрозумів вас. Ставлю питання на голосування – хто за стабільність в нашому
лісі? – позіхнувши, промимрив Лев.
– Вдаємося до рукоблудства сьогодні,
голосуємо лапами і лапками, бо систему «Віче» з’їли короїди.
Лісова братія, за звичкою, нічого
не втямила, але почала з усіх сил тягнути лапки догори. Прихвостні піднімали по дві лапки, а особливо близькі
до Лева – дерли догори ще й хвоста.
Гієни перерахували звірячі лапки і
пташині пера й кивнули вождю.
– Дякую за довіру, розпочнемо, –
тепер вже Лев показав свої ікла Тигру.
– Працюємо, бо в сусідньому лісі депутати взагалі розбіглися, бо не захотіли ділити сонячні камінчики. То як,
лісові браття, що вирішимо із Шакалятком? Є прохання змилостивитися,
воно дурне, а тин у Сови старий був,
його і так мали поміняти за лісовий
кошт…
На галявині стало чути, як комарі
шпилять комарих.
– І тільки через цього вилупка
нас сюди зігнали? – забекав з гальорки старенький Козлик. – Пропоную
збільшити кількість питань до 150!
– Кахи-кахи… Я, канєшно, ізвіняюсь, але мене інтересує інший вопрос,
– з-під берези озвався Гриб. – Деякі
наші звірі мають прописку в іншому
лісі, а живуть тут, їдять наші ягоди і
рибу. Політичне майбутнє зрадників –
на смітнику історії!

– Панове, а у мене є важливіше питання: тгеба підготувати петицію до
всіх ссавців, аби нам дозволили вігити
тільки у духів нашого лісу, – озвався
вусатий велетенський жук Богдан. – І
взагалі – кожному лісу – свого лісовика!
– Це не наша компетенція, – заперечив йому Заєць і багатозначно поправив окуляри, які від хвилювання
сповзли на ніс. Він випростався і випалив Леву в очі: – Ми наш, ми новий
ліс збудуєм!
Лев з Тигром не встигали головами крутити, стежачи, хто заговорює
суд над синочком Шакала. Вожді нервували – аж пеньки і гілки під ними
тріщали…
Депутат Косуля підкинув звірям
ще одне звернення – про дорогу плату
за нори, у яких мешкають лісові жителі:
– У нас є свій газ, треба його добувати, а не купувати в чужих.
– А чому це в дальні мандрівки на
повітряній кулі Лев запрошує одних
і тих же лісових жителів? – обурився
депутат Ведмеденко.
– З тобою, Мишку, куля не злетить,
і літаємо ми за свої бабки, – парирував
Лев.
Галявина покотилася зі сміху…
…Миколо Ярославовичу, Миколо
Ярославовичу! Вас Гриб запитав про
малого Кубіцького. Що робитимемо з
тим Карлсоном, який живе на даху?
– Га? Що? А де Тигр? Де Шакал? –
голова спросоння випалився на секретаря.
– Ми сьогодні в цирку, Миколо
Ярославовичу, питання зоопарку розглядаємо завтра на комісії…

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 1 – 8 ТРАВНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)
Кадет
Шукатимете нові гавані для свого судна. Будьте обережними із вибором маяка – попередні закликали вас
у неспокійні плавання. Поспішатимете повільно, але
стрілятимете вправно.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

Олександр Башкаленко (16 травня 1961 р.)
Прометей прикутий
Придивіться уважніше до людей, які вас оточують.
Найімовірніше, серед них ви знайдете тих, хто вкаже вам правильний шлях до успіху, або ж вектор
потрібного вам опозиційного напряму. Пригадайте
про притягання протилежностей.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)
Буратіно
Не переймайтеся через несуттєві дрібниці. Бо дуже
скоро встрянете в гігантські розбірки. Друзі обожнюють, вороги радують, ікра – кабачкова, котлети
із сої. Прогноз на особисте щастя – «ла-ла-ла-ла» (с).

РАК (22.06 – 23.07)

Олена Голєва (11 липня 1980 р.)
Адвокатеса
Люстраційні процеси торкнуться не так вашої родини, як кількості люстр в особняках. Раки мають
звичку вчасно ховатися у нору, коли якась незнайома потвора заповзає у їхні володіння. Тому зорі
радять у ці дні заховати усе нажите подалі від людського ока.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

Михайло-Мирослав Леміщак
(26 липня 1960 р.)
Підскарбій
Підведіть підсумки, складіть бюджет, перерахуйте
зрештою наявні ресурси. Якщо дасте цьому раду,
ніхто вам романси не співатиме… А головне – не
скупіться на премії і добре слово для підлеглих.

ДІВА (24.08 – 23.09)

Валентин Вітер (4 вересня 1973 р.)
Маршалок сойму
Проблеми обсядуть вас, наче постачальники тендер.
Постарайтеся в проблемі побачити можливість власного розвитку. Більше оптимізму – і у вас все вийде.
Радитися доведеться в раді.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Петро Шпига (30 вересня 1973 р.)
Шериф
У ситуації, коли революційна доцільність захлинулася в реакційній меркантильності, ваш професійний
досвід підкаже правильний вихід. Вечір варто присвятити чистці зброї та зняттю фізичної напруги.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Святослав Боруцький (28 жовтня 1971 р.)
Міський Робесп’єр
Зростає життєвість, сексуальний потенціал. Спостерігається неймовірно сильна взаємодія з тваринним
світом (убивство будь-якої тварини протипоказане).
Не можна користуватися гострими предметами (загалом користуватися металом дуже обережно).

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)
Дюк Рішельє
Доведеться залагоджувати накопичені проблеми.
Намагайтеся уникати марнотратства. Важливу пораду і допомогу в розв’язанні проблем надасть ваш
друг. Не варто приймати невдачі близько до серця.
Подбаєте про приємне і якісне дозвілля.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)
Демократичний централіст
Час буде насичений боротьбою за місце під сонцем. Аби погрітися під його променями, доведеться
ухвалювати жорсткі рішення. Намагайтеся йти на
розумні компроміси в діалозі з партнерами. «Покалякаєте» з попередниками і наступниками.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Степан Івахів (24 січня 1968 р. )
Молоковоз
Ведіть планомірну економічну політику. Відмовтеся
від походу в сауну. Перегрівання може зашкодити.
Частіше говоріть людям приємні речі. Зорі радять
навчитися бачити приємне у буденному спілкуванні, а не шукати ворогів.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Намісник Пороха
Варто присвятити тиждень своєму самовдосконаленню, а ще вийти в люди – вас там давно зачекалися. Зорі також закликають відійти від старих
стандартів публічного життя і спалити шпаргалки,
з яких ви читаєте заїжджене.

