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Відчуваєте,
як жорстоко
стиснувся час?
Годі пригадати
в деталях усе,
що сталося
з нами за ці
півроку. Щоразу
після важкого
для країни дня
думалося: це вже
край, межа, точка
неповернення,
так далі не можна, що ж це робиться?
Щодня – новий вододіл між добром і злом.
І таких днів за ці півроку назбиралося
на півроку. Ми живемо в цьому стресі,
боремося, страждаємо, воюємо і не
здаємося. Громовиці у травневі ночі
скидаються на канонаду, а гул літаків у
небі навпаки заспокоює – це «наші», вони
захистять. Час тепер відмірюємо до і після
30 листопада, до і після Грушевського, до
і після розстрілу на Майдані, до і після
Криму. До і після…
Життя родин хлопців, розстріляних під
Волновахою, покраялося пострілами покидьків у їхніх синів, чоловіків, друзів… Саме ці
смерті ще раз сколихнули країну і, хай як
боляче це вимовити, ще раз об’єднали її. Не
тільки у скорботі чи вимозі з’ясувати, хто,
окрім негідників із колорадськими стрічками на рукавах, винен у бійні. Об’єднали
й у бажанні взути, нагодувати, озброїти і
захистити тих, хто, захищаючи чи відвойовуючи Схід, воює за Луцьк чи Київ, Володимир
чи Черкаси.
Тільки смерті наших хлопців змусили всіх
звернути увагу на те, що немає шкарпеток і
простирадл, макаронів і коліматорних прицілів, немає бронежилетів і шоломів. Усе, що
двадцять років не стріляло, не їздило і не літало, ми почали заводити і заправляти. Своїми
есемесками за п’ять гривень, посилками на
фронт, бусами, які прості люди споряджають
на схід.
Люди уже не вірять у стару державу і ще
не вірять у нову, яку будують «з коліс», «на
коліні», у перерві між щоденними боями.
Тому ми знов самоорганізовуємося на
новому Майдані – все на передню лінію, в
складчину купуємо і доправляємо на фронт.
Тільки замість щитів і палиць зброя інша,
замість «грушевських» – гранати, а вчорашні вороги «беркутята» сьогодні воюють
пліч-о-пліч.
Схід у ці дні як Захід, як революційний
Київ.
Ангели і демони стали і тут на герць.
Підтримаймо ангелів як можемо, бо добро
мусить бути сильним.

З БОГОМ!

У

ніч з 23 на 24 травня
група активістів
Самооборони
Майдану Волині виїхала у
східні області України для
участі у бойових діях в
боротьбі з терористами з
метою захисту України.
Як повідомила прес-служба
організації, виїхало близько 30
осіб на чолі з координатором
організації Андрієм Хведчаком.
У складі групи їде також одна
жінка, яка забезпечуватиме медичну допомогу.
Хлопці приєднаються до
спецпідрозділів, які діють у
східних областях в рамках Антитерористичної операції. Бійці
Самооборони Волині мобілізовані у лави Збройних сил України. Для цього кожен з них має
мобілізаційний квиток із військового комісаріату.
Група не повністю обмундирована. 23 травня Самообороні
Волині вдалося зібрати близько
11 тисяч гривень серед депутатів облради. Ці кошти витратять на бензин. Також Андрій
Хведчак повідомив, що знайшовся підприємець, який подарував групі вісім бронежилетів.
Наразі це увесь ресурс, яким
оперує група. Окремо ще кожен

ВОЛИНСЬКА «САМООБОРОНА»
ВИРУШИЛА НА СХІД

з бійців самостійно діставав
можливі засоби захисту. Також,
на жаль, податкова міліція, до
якої на сесії облради звертався
по допомогу у виділенні касок
та бронежилетів самооборонівець Ігор Лапін, надала групі
активістів лише шість касок. Є
сподівання, що обмундирування вдасться отримати уже на
місці базування.
Перед виїздом команду самооборонівців благословив ду-

хівник Самооборони Майдану
Волині Михайло Бучак. Також
він вручив кожному бійцю
хрестики, аби вони берегли їхні
життя у цій надскладній подорожі.
Окрім цього, хлопці повезли
із собою автомобіль з харчовими та медичними запасами. Їх
вдалося зібрати за останні два
тижні завдяки одному священику. Частину з них буде передано
армійцям, решта ж лишиться

у бійців Самооборони Волині
для існування бойової групи.
Додамо, що Самооборона
Майдану Волині й далі формує
групи бійців для виїзду на Схід.
Тож організація потребуватиме
допомоги в обмундируванні
чоловіків, які добровільно виїжджатимуть у місця бойових
дій для захисту Вітчизни.
Нагадаємо, що допомогти
можна у такі способи: кинути
кошти у спеціальну скриньку
з цільовим направленням в наметі Самооборони Волині на
Театральному майдані міста
Луцька; перерахувати кошти
на рахунок організації. Реквізити: р/р 26008055506351,
МФО303440
(ПриватБанк),
громадському
формуванню
«Самооборона Волині» Код
39109290. Призначення платежу: Добровільна пожертва на
здійснення статутної діяльності ГФ ОГП «Самооборона Волині», принести бронежилет(-и)
(інші засоби захисту тіла) або
кошти на підтримку безпосередньо до штабу Самооборони Майдану Волині (м. Луцьк,
просп. Перемоги, 14, 2-й поверх).

ПОЇХАЛИ

«АВТОЦИВІЛКА» ПОДОРОЖЧАЄ НА 30%

Координаційна рада
Моторного (транспортного)
страхового бюро 29
квітня ухвалила рішення,
згідно з яким змінюється
методика відрахувань
страхових компаній до
Фонду захисту потерпілих.
Цей фонд призначений для

забезпечення стабільного
виконання зобов’язань
страховиків за договорами
«автоцивілки».
Для автовласників це означає, що вже з червня доведеться
платити за «автоцивілку» більше, пише «Автоцентр».

«Тарифи підвищуються орієнтовно на 30 %. Наскільки вони
є обґрунтованими і чи будуть
достатніми для забезпечення
виплат, однозначно сказати зараз не можна. Але ми вже констатуємо підвищення вартості
відновлювального ремонту автомобілів, пошкоджених в ДТП,
по яких виплачується відшкодування» , – говорить директор
центру страхування транспортних ризиків СК «ПРОВІДНА»
Юлія Очеретяна.
Подорожчання пов’язане
з переглядом коригувальних
коефіцієнтів, які впливають на
остаточну ціну поліса. Нагадаємо, що ціна «автоцивілки» – це
величина складова. Її вартість
ґрунтується на базовому платежі (наразі це 180 гривень), який
множиться на кілька коригу-

вальних коефіцієнтів. Згідно з
рішенням координаційної ради
МТСБУ, з 1 червня змінюється
розмір коефіцієнта К2, який
залежить від місця реєстрації
транспортного засобу.
Наприклад, якщо для Луцька він був 1-1,6, то з 1 червня
стане 1,3. Крім того, вводиться
нове значення «бонус-малус»
– знижки за беззбиткову їзду.
Воно також буде фіксованим, а
не плаватиме, як раніше.
«У результаті в тих страхувальників, у кого за рахунок
багаторічної їзди без збитків
була заслужена значна знижка
на «автоцивілку», зменшиться
«бонус-малус», і для них подорожчання може скласти до 50
%», – попереджає начальник
анддерайтингу транспортних
ризиків СК «Allianz» Олександр Яременко.

АНУ, ДИХНИ!

МІЛІЦІЇ ЛУЦЬКА ДАДУТЬ СПИСКИ ДИСЛОКАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
Тетяна ГРІШИНА

Посилене патрулювання працівників
міліції відбудеться 30 та 31 травня в
Луцьку, оскільки місто відзначатиме
свято останнього дзвоника.
Про це під час оперативної наради 27
травня повідомив перший заступник міського голови Святослав Кравчук. Аби уникнути будь-яких ексцесів та гарантувати
безпеку дітей, які святкуватимуть кінець
навчального року, працюватиме міліція.

«З 1 червня загальноосвітні школи не
працюють. Працювати посилено прошу
управління внутрішніх справ 30 та 31 травня, нести патрулювання. Директори шкіл
мають надати список об’єктів, де будуть
проходити випускні вечори. Патрулювати
потрібно парк 900-річчя, імені Лесі Українки, прибережну смугу річки Стир. Це
традиційні місця, де гуляють випускники,
і не завжди вони гуляють так, як треба гуляти», – зазначив Кравчук.
Окрім цього, віце-мер нагадав, що з 1

червня 2014 року вступає в дію рішення
міської ради щодо обмеження продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв.
У Луцьку заборонять реалізацію пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів в об’єктах торгівлі та на винесення у закладах ресторанного господарства
з 22.00 до 08.00 (крім продажу тютюнових
виробів) та у закладах, розміщених в радіусі
100 метрів від головного входу в приміщення загальноосвітніх навчальних закладів.
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НЕЗАЙВІ ГРОШІ

ДЕПУТАТ ПРОПОНУЄ СТЯГНУТИ
З «ПОРТCITY» ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ
ву участь з ТЦ «ПортCity», яка
дуже потрібна міському бюджету в умовах кризи», – наголосив
обранець громади.
Утім, за словами луцького
мера Миколи Романюка, така
пропозиція не стосується внесення змін до бюджету міста.
Власне саме тому більшість депутатів і не підтримали пропозицію свого колеги, «за» проголосували лише 13 обранців.
Крім того, заступниця міського голови Лариса Соколовська наголосила, що для стягнення такої суми наразі нема
юридичних підстав.

Луцькі депутати не підтримали
ініціативу свого колеги
Ігоря Поліщука стягнути
шість мільйонів гривень із
торгового центру «ПортCity»
за пайову участь на розвиток
інфраструктури міста. Про це
йшлося 28 травня під час сесії
Луцької міської ради.
Як пояснив депутат Ігор
Поліщук, в нинішніх умовах
Луцьку будуть зовсім не зайвими 6 млн 58 тис. грн, а це
1,6% від вартості будівництва
«ПортCity».
«Пропоную підготувати заяву до суду, щоб стягнути пайо-

ПРОЇЗД

ДОКУМЕНТ

У ЛУЦЬКУ ЗАТВЕРДИЛИ
ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ
З НІЧИЙНОЮ СПАДЩИНОЮ

У Луцьку затвердили «Порядок
поводження з відумерлою спадщиною».
Документ дозволить не лише забезпечити
багатьох людей житлом і земельними
ділянками, а й допоможе залучити
додаткові кошти до міського бюджету.
За словами депутата Олени Голєвої,
у Луцьку є велика кількість соціально
незахищених громадян, які не мають
можливості за власний кошт придбати житло. До таких категорій належать,
наприклад, діти-сироти, одинокі матері, інваліди, чорнобильці тощо. Також є
величезна кількість громадян, які десятиліттями перебувають на квартирному
обліку і визнані такими, що потребують
поліпшення житлових умов.
Рішення допоможе активніше повертати у власність громади майно, яке
залишилося без господарів, бо передбачає винагороду фізичним особам (1% від
вартості спадщини), що повідомили про
наявність майна, на яке не претендують

спадкоємці. Один із пунктів передбачає
механізм повернення спадщини спадкоємцю, якщо він з поважних причин не
звернувся у визначені законом терміни.
Олена Голєва вважає, що з прийняттям цього проекту можна буде частково залагодити проблему житла лучан.
Як приклад, вона розповіла про досвід
Одеської міської ради, яка ухвалила аналогічне рішення.
Це, каже вона, значно активізувало
виявлення спадщини, що не мала спадкоємців. Зокрема, за рік одесити повідомили про 70 квартир, які залишилися
без господарів.
Такий порядок поводження з відумерлою спадщиною передбачає, як потрібно діяти, і унеможливлює корупційні схеми та зловживання.
Положення стосується не лише квартир, а й рухомого майна (автомобілів),
земельних ділянок, акцій. Від продажу
цієї нічийної власності можна буде збільшити надходження до міського бюджету.

Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газету
у поштову скриньку,
її можна передплатити
Увага! Вартість
передплати на місяць –
на 3 міс. – 5,4 грн

на 6 міс. – 10,80 грн
Передплатний
індекс –

49831

Вартість передплати вказана
без урахування послуг
поштового зв’язку

1,8 грн

ЛУЦЬКІ «П’ЯТНАДЦЯТКИ»
ВОЗИТИМУТЬ ПАСАЖИРІВ
ЗА ДВІ ГРИВНІ
Із 3 червня у міських маршрутках №15 і 15а
вартість проїзду становитиме дві гривні. Про це
сповіщають оголошення у автобусах, пишуть
«Волинські новини».
Як відомо, з 12 травня у Луцьку подорожчав
проїзд у міському транспорті. Для маршрутів
15 та 15а граничну вартість встановили у межах
двох гривень. Однак в травні лучани ще їздили в
«п’ятнадцятках» за 1,5 гривні. Та вже з літа проїзд
і в цих маршрутках подорожчає на 50 копійок.

29 травня
авня 2014 року
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ЖУРНАЛІСТ
Т
ІЗ ВОЛИНІ
ОТРИМАВ
НА СХОДІ
ПОРАНЕННЯ В ГОЛОВУ
Громадський активіст, очільник «Правого
сектору» в Камінь-Каширському районі, автор і
журналіст Інформаційно-аналітичного порталу
«Вісті Каменя» Богдан Пташник під час бойових
дій під Донецьком отримав важке поранення у
голову.
Нині небайдужих просять допомогти грішми
для лікування.
Богдан Пташник, будучи бійцем батальйону
«Донбас», постраждав 23 травня під час засідки.
Йому вже зробили операцію, чоловік перебуває у
одній з лікарень Києва.
Журналіст – батько двох дітей. Перераховувати
гроші просять на рахунок матері Богдана –Пташник
Ніни Панасівни.
Рахунок «Приватбанку» – 51 68 75 72 58 99 50 69.

БЕЗПЕЧНЕ НЕБО

УЛІТКУ НА ВОЛИНІ
ВЧИТИМУТЬСЯ ЛІТАТИ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КІВЕРЦІВСЬКА РДА
ВЖЕ З ГОЛОВОЮ
В. о. президента України Олександр Турчинов підписав указ про призначення на посаду голови Ківерцівської райдержадміністрації
Анатолія Сопросюка.
Новий голова стане до роботи з 27 травня.
Відомо, що Сопросюк – креатура ВО «Батьківщини». Раніше у ЗМІ повідомляли, що за це місце боровся депутат Волинської облради Ігор Лех,
втім відмовився від бажання керувати районом.

HASTA LA VISTA

УКРАЇНА
ПРОЩАЄТЬСЯ
З СНД
Україна розпочинає процедуру
виходу зі Співдружності
незалежних держав.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України
Данило Лубківський, пише «ТСН».
«СНД виявилося неефективною і недієвою організацією, яка
не змогла виробити чіткої позиції
у момент агресії Росії проти України. І це вже не кажучи про попередню агресію Росії – проти Грузії.
Ми дотримуємося свого бачення і
свого підходу і розглядаємо питання, які стосуються виходу України

зі складу СНД», – сказав він.
Водночас в. о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця після вчорашнього засідання уряду
повідомив, що документи щодо
можливого виходу України з СНД
підготовлено і передано до апарату
Верховної Ради.
Зазначимо, незважаючи на те,
що Україна була однією із засновниць СНД за результатом підписання Біловезької угоди в 1991 році,
вона не ратифікувала Статут СНД,
тому де-юре не є державою-членом
Співдружності.

На Волині впродовж усього літа триватимуть
навчання авіації. Вони відбуватимуться
незалежно від того, якою буде суспільнополітична ситуація в державі.
Про це повідомив заступник командира луцької
авіаційної комендатури з роботи із особовим складом майор Андрій Вдовіцин під час сесії Луцької
міськради 28 травня.
За його словами, перераховані працівниками
луцької мерії 38 тисяч гривень, тобто одноденний
заробіток, допоміг авіачастині. Нині військові
мають ще чимало потреб. Найбільшою проблемою,
звісно ж, лишається застаріла техніка.
Як відомо, з 14 травня до 23 травня неподалік
Луцька відбувався льотно-методичний збір.

ДРІБНИЧКА, А ПРИЄМНО

У ЧЕРВНІ УКРАЇНЦІ
МАТИМУТЬ ДОДАТКОВІ
ВИХІДНІ
У червні на українців чекають два додаткові
вихідні. Крім традиційного Дня Конституції,
святковим днем відпочинку буде ще й свято
Трійці.
Два додаткові вихідні дні припадають на 9 і 30
червня, пише «Українська правда».
Це пов’язано з православним святом Трійці, що
відзначається на 50-й день після Великодня і цього
року випадає на 8 червня (неділя), і з традиційним
Днем Конституції (28 червня, це субота).
За законом, якщо святковий день збігається
з вихідним, то найближчий за ним робочий день
також має бути вихідним.
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НЕ ЗАБУДЕМО

27

травня Луцьк
прощався з убитими
під Волновахою
солдатами з 51-ї механізованої бригади.
Бій відбувся у ніч з 21 на 22
травня 2014 року. Загалом загинуло 17 військових. Зі слів
голови Волинської облдержадміністрації Григорія Пустовіта,
27 травня в області відбулися
похорони десятьох убитих терористами військових, які родом з
Волині.
Ушанувати пам’ять про загиблих на Театральну площу
Луцька, де відбувалася громадська панахида, зібралося близько трьох тисяч людей. Містяни
тримали у руках квіти та не
стримували сліз. Після панахиди лучани провели загиблих
в останню путь, заспівавши
державний гімн та вигукуючи
гасла «Героям слава!» і «Герої не
вмирають!».
Серед убитих терористами
четверо лучан – заступник командира бойової машини молодший сержант Дмитро Йовзик
(1983 р.н), кулеметник, солдат Володимир Зарадюк (1991 р.н.), гранатометник, солдат Віталій Махновець (1981 р.н), водій-механік,
солдат Володимир Прокопчук
(1991 р.н.).
Своє життя також віддали
волиняни – навідник, солдат
Микола Бондарук, розвідник,
солдат Віталій Ліщук, розвідник,
солдат Михайло Грицюк, коман-

ГЕРОЯМ СЛАВА!

ВТРАТА

СІМ’ЯМ ЗАГИБЛИХ
ПІД ВОЛНОВАХОЮ
ДОПОМОЖУТЬ ГРОШИМА
З волинського обласного бюджету виділили
400 тисяч гривень для допомоги рідним
чотирьох загиблих під Волновахою на
Донеччині.
Такі зміни до бюджету міста депутати ухвалили 28 травня під час сесії міської ради, повідомляє
прес-служба мерії.
Кошти буде спрямовано департаменту соціальної політики на проведення відповідних виплат.

ОБІЦЯНКА-ЦЯЦЯНКА?

МІНОБОРОНИ:
ВОЛИНЯН БІЛЬШЕ НЕ
МОБІЛІЗОВУВАТИМУТЬ
Волинян чергова мобілізація не торкнеться,
оскільки область втратила від рук терористів
найбільше солдатів.
Про це заявили чиновники у Міністерстві
оборони, пише «ТСН».
Втім, як відомо, чимало волинських солдатів,
яких мобілізували, все ще відбувають службу і невідомо, коли вони повернуться додому.
Українських бійців 51-ї волинської механізованої бригади, які загинули минулого тижня біля Волновахи, поховали на Рівненщині, Львівщині, Волині
та Прикарпатті. Загалом загинуло 10 волинян.

дир відділення, старший сержант
Олександр Артемук, командир
батальйону, майор Леонід Політкевич та стрілець-помічник
гранатометника, солдат Павло
Попов.
«Вони загинули за нашу Україну. Здавалося, у мирний час. І від
кого? Від наших братів. Від тих,
які вчора казали, що ми братам
своїм газ дамо дешевше. Братський наш народ. Вони сьогодні
вбивають нас. І треба відкрити
очі, сказати собі правду: загинули від рук російських сепаратистів. Ось це правда», – зазначив
митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Володимира Прокопчука відспівували у Свято-Іллінському
храмі Луцька, а ще трьох загиблих – у Свято-Троїцькому соборі. Витрати з організації похоронів взяла на себе Луцька міська
рада.
«Мені тяжко говорити про
те, що вони вже не стоять з нами
в строю, але вони назавжди в наших серцях. Вони були справжніми патріотами своєї країни, першими стали на захист України,
першими пішли по закону про
часткову мобілізацію і поповнили
ряди 51-ї механізованої бригади.
З честю і гідністю вони виконували свій військовий обов’язок і
не порушили жодної клятви», –
зазначив заступник військового
комісара області полковник Володимир Бондарук.
Загиблих лучан поховали на
кладовищах у селах Гаразджа та
Кульчин, що біля Луцька.

ДУМКА З ПРИВОДУ

ЇХ БЕЗ БОЮ РОЗСТРІЛЯЛИ…

Юрій БУТУСОВ, «Цензор.Нет»

Командирові 51-ї механізованої
бригади полковнику Володимиру
Яцківу керівництво України наказало
особисто супроводити тіла 17 убитих
військовослужбовців бригади на
базу в Рівне. Ці 17 хлопців і понад
30 їхніх поранених товаришів стали
жертвами побоїща, організованого
російськими терористами 22 травня
під Волновахою.
Я не знаю, до якої міри відповідальності
має бути притягнутий командир військової
частини, де цілий підрозділ без бою розстріляли, як туристів у поході.
Я не знаю, як пояснити, що протягом
двох діб на блокпосту під Волновахою не
було застосовано елементарних заходів
щодо безпеки військовослужбовців у зоні
бойових дій.
Я переконаний, що у військовому статуті України слід записати: командир першим
іде в атаку, і командир особисто супроводжує тіла загиблих бійців.
Командир – це велика відповідальність
за безліч життів і безліч доль.
І не суд, і не прокуратура мають бути

вищою мірою покарання для тих, хто допустив цю бійню, а очі дружин і матерів загиблих та покалічених.
Командир частини, який веде солдатів у
бій, зобов’язаний проводжати їх і в останню
путь. Чесному солдату має бути не соромно
стояти поруч з рідними та близькими, не

соромно дивитися їм в очі і відповідати на
запитання.
Командир не має забувати про свою відповідальність.
На жаль, полковник Яцків не витримав
випробування, яке йому судилося. Вийшовши з літака, він відразу поїхав з серцевим
нападом в реанімацію військового госпіталю.
Полковникові забракло професіоналізму, щоб навчити своїх солдатів рити окопи
і виставляти караули, забракло витримки
відповідати за цю недбалість.
За даними «Цензор.Нет», полковника
Яцківа знято з посади командира бригади,
розглядається питання про його звільнення з військової служби, прокуратура проводить розслідування обставин трагедії під
Волновахою.
Я сподіваюся, що з цією історією ознайомляться всі командири частин і підрозділів наших силових структур.
Апдейт: вважаю за потрібне провести
термінову перевірку організації бойової
підготовки всієї частини і підрозділів 13-го
армійського корпусу і розглянути питання
про компетентність командування корпусу.
Думаю, профпридатність цих начальників
також вельми сумнівна.
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2 ЧЕРВНЯ
УТ1

06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
18.20, 02.20, 03.15 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.30, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40 Гість студії
07.40 Ера бізнесу
09.00 ПЕРШОГО КАНАЛУ!!!
15.15 Брифінг Кабміну України
15.25, 18.05, 20.50, 05.10
Діловий світ
16.00 Вікно в Америку
16.30, 19.40 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
18.50 Час-Ч
19.00 Про головне
21.00, 04.40 Підсумки дня
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
00.30 Країна on line
01.20 ТелеАкадемія
02.40 Слідство. Інфо
03.35 Музична академія.
Євробачення

ВІВТОРОК

3 ЧЕРВНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки
дня
09.55, 18.50 Час-Ч
10.05, 02.40 Не вір худому
кухарю
10.45, 16.30, 19.40
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 14.55, 18.05, 20.50,
05.10 Діловий світ
12.45 Х/Ф «БРАТ І СЕСТРА»
14.45 Euronews
15.15 Брифінг Кабміну України
15.50, 03.05 Д/ф «Слідчий
історії. Петро Толочко»
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06.45, 07.10, 08.05, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30, 03.40, 05.30
«Телевізійна служба новин»
10.00, 10.35 М/ф «Аладдін»
11.00 «В мережі»
11.25 Х/Ф «ВИКРУТАСИ»
13.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 2»
15.45 «Зіркова хроніка»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.30 «Секретні матеріали»
20.55 «Чистоnews»
21.10 Т/с «Я більше не боюся»
22.10 «Гроші»
23.55, 04.05 Т/с «Атлантида»
00.55 Х/Ф «БЛАКИТНА
БЕЗОДНЯ»
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.10 «Обережно, модерн!»
06.30 Х/Ф «ПЕТРІВКА, 38»
08.20 Д/п «Гнів планети»
10.20 Д/п «Протистояння
тварин»
11.25 Д/п «Сто один пес»
12.30 Д/п «Зброя майбутнього»
13.30 Д/п «Надзвичайні війни»
14.30 Т/с «Ікорний барон»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Ментовські війни-2»
21.00 «ДжеДАІ»
21.25 Х/Ф «САХАРА»
00.00 Х/Ф «ПЛЕТЕНА
ЛЮДИНА»
02.00 Х/Ф «ФУЧЖОУ»

1+1
06.30, 20.30 «Секретні
матеріали»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.40, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
10.00, 10.35 М/ф «Аладдін»
11.00, 20.55 «Чистоnews»
11.15 «Сімейні мелодрами - 3»
12.15, 21.10 Т/с «Я більше не
боюся»
13.15, 02.35 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 2»
15.40 Т/с «Татусі»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
22.10 «Міняю жінку - 9»
00.05, 04.10 Т/с «Атлантида»
01.05 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
ДЗВІНОК»
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 «Обережно, модерн!»
06.25 Х/Ф «ОГАРЄВА, 6»
08.00, 09.30 Т/с «Захист
Красіна-3»
09.00, 18.30 Новини 2+2

19.00 Про головне

19.00 Т/с «Ментовські війни-2»

21.40, 05.20 Шустер Live. Будні

21.00 «ДжеДАІ»

22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
03.35 Фольк-music

21.25 Х/Ф «КІКБОКСЕР»
23.25 Х/Ф «ВОНИ»
01.15 Х/Ф «ПОЛЕГЛА
ІМПЕРІЯ»

ІНТЕР
05.20 Т/с «Дві долі. Нове життя»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 14.20 Т/с
«Поговори зі мною про
кохання»
14.35 «Сімейний суд»
15.25 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.05 «Подробиці»
20.30 Т/с «Земський лікар.
Кохання всупереч»
23.30, 04.35 Т/с «Скандал»
00.15 Х/Ф «ХРЕЩЕНИЙ
БАТЬКО»
03.15 Мультфільми

МЕГА
06.00 Легенди бандитської
Одеси
07.30, 17.50 У пошуках істини
08.20, 15.20 Вижити попри все
09.10, 20.20 Секретні історії
10.10 Далеко і ще далі
11.00, 22.50 Невідома Індія
12.00 Чилі: земля контрастів
12.50, 23.40 Найнебезпечніші
тварини
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні
історії
16.10 Мегаспоруди
17.00 У пошуках пригод
18.40, 22.00 Таємниці століття
21.10 Шукачі
00.30 Покер
01.20 Т/с «Борджіа: історія
клану»
02.10 Легенди бандитського
Києва

ІНТЕР
05.20 Т/с «Дві долі. Нове життя»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 20.30 Т/с
«Земський лікар. Кохання
всупереч»
13.20, 14.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.10 «Подробиці»
23.30, 04.40 Т/с «Скандал»
00.10 Д/ф «Вставай як один»
00.45 Х/Ф «ХРЕЩЕНИЙ
БАТЬКО-2»
03.55 Мультфільми

МЕГА
07.30, 17.50 У пошуках істини
08.20, 15.20 Вижити попри все
09.10 Секретні історії
10.10 Далеко і ще далі
11.00 Мешканці Чорної лагуни
12.00 Чилі: земля контрастів
12.50, 23.40 Найнебезпечніші
тварини
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні
історії
16.10 Мегаспоруди
17.00 У пошуках пригод
18.40, 22.00 Таємниці століття
20.20 Життєвий код. Професія
обирає тебе
21.10, 02.10 Шукачі
22.50 Невідома Індія
00.30 Цікаві секрети
01.20 Т/с «Борджіа: історія
клану»
05.20 Легенди бандитського
Києва
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ICTV
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Світанок
05.50, 19.25 Надзвичайні
новини
06.40, 08.15 Факти тижня
07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Т/с «Прокурорська
перевірка»
12.20, 13.15 Т/с «Надзвичайна
ситуація»
14.40, 16.15 Х/Ф
«СТІЛЬНИКОВИЙ»
16.50 Т/с «Опери»
18.45 Факти. Вечір
20.15 Дістало!
21.20 Свобода слова
00.15 Х/Ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
01.50 Х/Ф «ЗАЛІЗНАЯ ЛЕДІ»
03.30 Т/с «Офіс»

ТРК УКРАЇНА
05.25 Х/Ф «КОЛИ НЕ
ВИСТАЧАЄ ЛЮБОВІ»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.50 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15, 13.45, 15.20, 17.10 Т/c
«Слід» 1
10.00 Т/c «Багаття на снігу» 1
15.30 Лотерея ТІП
18.00 Т/c «Сашка» 1
19.45 «Говорить Україна»
20.30 Лотерея ТОП
21.00 Т/c «Королева гри» 1
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНА МИЛЯ»
03.35 Т/c «Успіх 2» 1

ICTV
04.05, 07.45, 08.45, 12.45,
15.45 Факти
04.45 Світанок
05.45, 08.15 Свобода слова
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.00, 16.50 Т/с «Опери»
10.55 Т/с «Надзвичайна
ситуація»
13.20 Дістало!
14.20, 16.15 Х/Ф
«НЕВАЛЯШКА»
18.45 Факти. Вечір
20.15 Т/с «Прощавай, кохана»
22.10 Х/Ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
00.30 Х/Ф «Я ДОСІ ЗНАЮ, ЩО
ВИ СКОЇЛИ МИНУЛОГО ЛІТА»
02.05 Т/с «Карадай»
03.00 Т/с «Офіс»

ТРК УКРАЇНА
05.00 «Нехай говорять»
05.50 Срібний апельсин
06.15, 13.00 Т/c «ОСА» 1
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15, 13.50, 15.20, 17.10 Т/c
«Слід» 1
10.00 Т/c «Плюс любов» 1
11.50, 19.45 «Говорить
Україна»
15.30 Лотерея ТІП
18.00 Т/c «Сашка» 1
20.30 Лотерея ТОП
21.00 Т/c «Королева гри» 1
23.00 Події дня
23.40 Т/c «Право на правду» 1
03.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНА МИЛЯ»
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СТБ
05.50 «У пошуках істини.
Отаманша Маруся: таємниця
терористки»
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.20, 18.30 «Неймовірна
правда про зірок»
09.15 «Зіркове життя. Актори
однієї роли-2»
10.15, 01.35, 02.50 Х/Ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС І ЛІКАР
ВАТСОН»
13.00, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.55 «Битва екстрасенсів 13»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
22.35 «Вагітна у 16»
23.30 «Доньки-матері»
00.25 «Один за всіх»
03.55 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Kids’ Time
05.35, 06.15 М/с «Дак
Доджерс»
06.35, 08.35, 19.00 Т/с
«Вороніни»
07.00 Підйом
12.00 Х/Ф «ПЛАН ГРИ»
14.15 Х/Ф «ДВОЄ: Я ТА МОЯ
ТІНЬ»
16.15 Х/Ф «ТВАРИНА»
18.00, 01.55 Репортер
18.20, 04.50 Абзац!
20.00 Ревізор
22.45 Ревізор постшоу
00.15 Педан-Притула шоу
02.00 Служба розшуку дітей
02.05, 03.05, 03.50, 04.10 Зона
ночі
02.10 Розквіт українського кіно
03.10 Під знаком лиха
03.55 Моя адреса - Соловки. Не
вдарте жінку навіть квіткою
04.15 25-й кадр

СТБ
06.25 «У пошуках істини. Злети
і падіння Містера Гелікоптера»
07.10, 16.00 «Все буде добре!»
09.05, 18.30 «Неймовірна
правда про зірок»
10.30 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.15, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.05, 00.25 «Зважені та
щасливі - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
03.00 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
05.35, 06.15 М/с «Дак
Доджерс»
06.35, 08.35, 19.00 Т/с
«Вороніни»
07.00 Підйом
08.55, 16.00 Т/с «Не родись
вродлива»
10.55, 23.00 Т/с «Щасливі
разом»
15.00, 22.00 Т/с «Молодіжка»
18.00, 02.35 Репортер
18.20, 00.00 Абзац!
00.55 Х/Ф «КАРА НЕБЕСНА»
02.40, 03.35, 04.20, 04.50 Зона
ночі
02.45 Десята муза в Україні
(Фільм Другий)
03.40 Медицина Київської Русі
03.55 Слово і зілля
04.10 Світ Юрія Дрогобича
04.25 Найкращі... Серед
повитух
04.40 Земці

ЗІРКОВІ
ВІ НОВ
НОВИНИ
ВИНИ
РОКЕР ІЗ
«THE ROLLING
NG
STONES»
ОТРИМАВ
ВОСЬМОГО
ОНУКА

Tablo ID

Б

ританський музикант Ронні Вуд ставв
дідусем увосьме. Хлоп-чика народила донькаа
гітариста «The Rolling Stones»
Лія. Про це Ронні оголосив
лосив у
своєму «Twitter».
«Вітаю мою доньку Лію
Лі
Вуд та (онуку) Меггі з (зятем) Джеком – сьогодні народився малюк Отіс Сонні МакДоналд!», – написав
рокер у понеділок.
Лія заміжня з 2008-го року. Її чоловік Джек
МакДоналд – фінансист. Нагадаємо, тиждень тому
колега Вуда, Мік Джаггер, став прадідусем. Скоро у
нього буде й іще один онук чи онука.

31 ТРАВНЯ СТАРТУЄ
МІЖНАРОДНИЙ
МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«О-FEST 2014»

navsi100.com
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травня та 1 червня Київський національний
академічний театр оперети запрошує киян та
гостей міста відвідати другий Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST 2014».
Організатори зазначають, що його темою є оперета і традиційна музика країн-учасниць фестивалю. Подія гармонійно поєднає класичний та «openair» формат.
Цього року у фестивалі братимуть участь провідні артисти, музиканти та диригенти з 15 країн
світу: України, Австрії, Болгарії, Грузії, Естонії, Казахстану, Китаю, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Хорватії та Японії.
Хедлайнер заходу – відома співачка та композитор
Джамала.
Так, 31 травня о 12:00 у центральному парку
м.Буча відбудеться відкриття фестивалю, а також –
виставка народних ремесел та виставка картин сучасних художників, літературно-музичний діалог
«PoezoFonia», виступи музичних і танцювальних
колективів, концерт камерних ансамблів, майстеркласи, кулінарні презентації, розваги та чимало
новацій.
1 червня о 17:00 у Національній опереті України розпочнеться концертно-розважальна програма
за участі ансамблю грузинського народного танцю
«Ібєрієлі», артистів Грузинського культурно центру,
фольклорного колективу «Cни доріг», студентів Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, артистів та музикантів Національної оперети.
У програмах гранд-концертів – арії та дуети з
найвідоміших оперет у виконанні світових зірок та
традиційна музика тієї країни, артисти якої беруть
участь у «O-FEST 2014».
Серед почесних гостей – Надзвичайні і Повноважні Посли країн-учасниць фестивалю, відомі артисти, музиканти, провідні політичні, культурні та
громадські діячі.
«Фестиваль покликаний об’єднати світ музикою. Організовуючи та проводячи цей проект, ми
робимо інвестицію у майбутнє, і передусім у розвиток туризму та інтернаціонального співробітництва. Ми знімаємо страхи і побоювання, нав’язані
інформаційною війною, зацікавлюємо і заохочуємо
гостей з-за кордону приїхати до нас ще раз, щоб
краще познайомитися з високим українським мистецтвом, з українськими традиціями, кухнею, побутом, щирими, доброзичливими й талановитими
людьми», – зазначив художній керівник Національної оперети Богдан Струтинський.
Музично-театральний проект, заснований Національною оперетою України і Бучанською міською радою, проходитиме за підтримки Міністерства культури України та Департаменту культури
Київської міської державної адміністрації.

КІНОНОВИНИ

06

№19 (182)

СЕРЕДА

4 ЧЕРВНЯ
УТ1

УКРАЇНСЬКЕ «ПЛЕМ’Я»
ПІДКОРИЛО СВІТ

У

країнський фільм отримав три нагороди в Каннах. Режисер Мирослав Слабошпицький переміг
у конкурсі «Тиждень критики» на Каннському кінофестивалі. Його фільм «Плем´я» взяв три нагороди:
гран-прі, приз фундації Ган і приз «Відкриття». Дебютний фільм Слабошпицького – єдина українська
картина, яку представили у конкурсних програмах
на фестивалі. «Плем´я» знято мовою жестів і йде
без субтитрів і голосових коментарів. За сюжетом,
хлопець приїжджає вчитися в інтернат для слабочуючих, набирає групу під назвою «Плем´я» і закохується в дівчину. Попередня дата виходу
фільмуу в
ду ф
український прокат – 11 вересня..

КАННИ 2014: ПО
ГАРЯЧИХ СЛІДАХ

24

травня пройшло вручення
ння
премій Каннського кіноофестивалю. А ще є модні, світські
кі
та інші підсумки. Вашій увазі
зі
пропонуємо дайджест найбільш
ш
знакових подій.
Нагороди та герої
Уперше за свою кар’єру 53річна Джуліанна Мур отримала
пальмову гілку за найкращу жіночу роль. Гру актриси в картині
«Зоряна карта» Девіда Кроненберга кінокритики назвали «акторською мужністю». Головний
й
приз отримала турецька кінострічка.
річка.
Її режисер Нурі Більге Джейлан наслідує багато в чому Тарковського, будучи послідовником жанру «повільного
льного
кіно», що знову набуває популярності.
ності.
Ноги Шерон Стоун
Жодну зірку не зустрічали з таким
захопленням, як 56-річну Шерон
н Стоун.
Вона дивувала бездоганним, хоч
оч і екстравагантним вибором нарядів,, приголомшливою посмішкою і енергетикою.
гетикою.
На одну з прем’єр зірка приїхала
а а в короткій
коро кій
сукні, що відкривала її знамениті ідеальні ноги.
«Пляжні перегляди» з Тарантіно
Цього разу в Каннах відсвяткували 20-річний
ювілей знакового «Кримінального чтива», з такої
нагоди фестиваль відвідав Квентін Тарантіно в компанії Уми Турман і Джона Траволти. Фільми минулих років демонструвалися в «пляжному» кінотеатрі просто неба.
Танки в Каннах
У рамках промо свого майбутнього фільму «Нестримні 3» Арнольд Шварценеггер, Харрісон Форд,
Сильвестр Сталлоне і Мел Гібсон каталися на військовій техніці в амуніції набережною Круазетт. Завсідники фестивалю стверджують, що більш веселої
розваги тут давно не влаштовували.

«PIXAR» ВИПУСТИТЬ
МУЛЬТФІЛЬМ ПРО ТАЄМНИЦІ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ

С

тудія «Pixar» анонсувала дату випуску нового
анімаційного фільму «Всередині розуму». Його
прем’єра відбудеться 19 червня 2015 року, передає
«LookAtMe». Режисером комедії стане Піт Доктер,
відомий за роботою над повнометражним фільмом
«Корпорація монстрів» і «Вгору».
Головна героїня «Всередині розуму» – 11-річна дівчинка Райлі. Їй доводиться звикати до нового життя
в Сан-Франциско після переїзду з Міннесоти. Велика
частина подій фільму розгорнеться в голові у Райлі.
Свідомістю дитини будуть керувати п’ять емоцій:
Злість, Радість, Роздратування, Страх і Печаль.
Піт Доктер заявив, що «Всередині розуму» стане
«найскладнішою історією» в його кар’єрі.

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20, 03.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість
студії
07.20, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.00 Включення з Кабінету
Міністрів України
10.20 Контрольна робота
10.50, 16.30, 19.40
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 14.55, 18.05, 20.50,
05.10 Діловий світ
12.30 Т/с «МонтеКрісто»
13.45, 03.50 «Надвечір’я»
14.45 Euronews
15.15 Брифінг Кабміну України
15.55 Шлях до Чемпіонату світу
FIFA 2014. Бразилія
19.00 Про головне
20.05 Слідство. Інфо
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.40 Т/с «МонтеКрісто»
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06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20, 03.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки
дня
10.00, 18.50 Час-Ч
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.45, 16.30, 19.40
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 14.55, 18.05, 20.50,
05.10 Діловий світ
12.30, 02.40 Т/с «МонтеКрісто»
13.45, 03.50 Віра. Надія. Любов
14.45 Euronews
15.15 Брифінг Кабміну України
19.00 Про головне
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА
29 травня 2014 року
1+1
06.30, 20.30 «Секретні
матеріали»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.40, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
10.00, 10.35 М/ф «Аладдін»
10.55, 20.55 «Чистоnews»
11.10 «Сімейні мелодрами - 3»
12.10, 21.10 Т/с «Я більше не
боюся»
13.10, 02.45 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 2»
15.40 Т/с «Татусі»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
22.10 «Чотири весілля - 3»
00.05, 04.10 Т/с «Атлантида»
01.05 Х/Ф «ПРИВИД У
МАШИНІ»
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ДО
РОЗСЛІДУВАННЯ
ПРИСТУПИТИ. ВЕРСІЯ»
12.20 Д/п «Галактичні
розвідники»
13.20 Д/п «Вбити марсіанина»
14.00 Д/п «ВМФ СССР. Хроніка
перемоги»
14.40 Д/п «Таємниці розвідки»
15.30 «Українські сенсації»
16.30, 19.00 Т/с «Ментовські
війни-2»
21.00 «ДжеДАІ»
21.25 Х/Ф «КІКБОКСЕР-2»
23.25 Х/Ф
«СУПЕРКОЛЛАЙДЕР»
01.15 Х/Ф «ВИКРАДЕННЯ
ЛІТАКА»

1+1
06.30, 20.30 «Секретні
матеріали»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25, 05.45 «Телевізійна
служба новин»
10.00, 10.35 М/ф «Аладдін»
10.55, 20.55 «Чистоnews»
11.10 «Сімейні мелодрами - 3»
12.10, 21.10, 22.10 Т/с «Я
більше не боюся»
13.10, 02.40 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 2»
15.40 Т/с «Татусі»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
23.50, 04.30 Т/с «Атлантида»
00.50 Х/Ф «ТА, ЩО
НАРОДЖУЄ ВОГОНЬ»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ІНСПЕКТОР
КАРНОГО РОЗШУКУ»
11.20 Х/Ф «БУДНІ КАРНОГО
РОЗШУКУ»
13.05 «Нове Шалене відео поукраїнські»
16.25 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Т/с «Ікорний барон»
23.00 «Королі рингу». Всесвітня
серія боксу WSB (фінал).
Azerbaijan Baku Fires - Cuba
Domadores
01.40 Х/Ф «БОЄЦЬ
МИМОВОЛІ»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Дві долі. Нове життя»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 20.30 Т/с
«Земський лікар. Кохання
всупереч»
13.20, 14.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.05 «Подробиці»
23.30, 04.35 Т/с «Скандал»
00.10 Х/Ф «ХРЕЩЕНИЙ
БАТЬКО-3»
03.00 Мультфільми

МЕГА
07.30, 17.50 У пошуках істини
08.20, 15.20 Вижити попри все
09.10 Планета проти людини.
Мертва вода
10.10, 17.00 У пошуках пригод
11.00 Імператорські пінгвіни
12.00 Чилі: земля контрастів
12.50, 23.40 Найнебезпечніші
тварини
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні
історії
16.10 Мегаспоруди
18.40, 22.00 Таємниці століття
20.20 Їжа. Територія змови
21.10 Шукачі
22.50 Невідома Індія
00.30 Покер
01.20 Т/с «Борджіа: історія
клану»
02.10 Бойові сили
05.20 Легенди бандитського
Києва

ІНТЕР
05.20, 04.35 Т/с «Дві долі. Нове
життя»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 20.30 Т/с
«Земський лікар. Кохання
всупереч»
13.15, 14.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.15 «Подробиці»
22.20 Х/Ф «ПЕРЕДБАЧЕННЯ»
00.20 Х/Ф «НЕДОТОРКАНІ»
02.25 Мультфільми
03.45 Д/ф «Колишні. Грішні»

МЕГА
06.00 Легенди бандитської
Одеси
07.30, 17.50 У пошуках істини
08.20, 15.20 Вижити попри все
09.10 Життєвий код. Професія
обирає тебе
10.00, 17.00 У пошуках пригод
11.00, 22.50 Невідома Індія
12.50 Найнебезпечніші
тварини
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні
історії
16.10 Мегаспоруди
18.40, 22.00 Таємниці століття
20.20 Планета проти людини.
Мертва вода
21.10 Шукачі
23.40 Тварини-гладіатори
01.20 Т/с «Борджіа: історія
клану»
02.50 Таємні знаки

ICTV
04.30 Служба розшуку дітей
04.35, 07.45, 08.45, 12.45,
15.45 Факти
05.15 Світанок
06.15 Т/с «Таксі»
06.45 Т/с «Леся+Рома»
08.00 Зірка YouTube
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.00, 16.45 Т/с «Опери»
10.55 Т/с «Надзвичайна
ситуація»
13.20 Дивитись усім!
14.15, 16.15, 20.15 Т/с
«Прощавай, кохана»
18.45 Факти. Вечір
22.10 Кримінальна Україна
22.10 Х/Ф «ПРИСТРЕЛЬ ЇХ!»
00.50 Х/Ф «ВОЛОДАР БУРІ»
02.55 Т/с «Карадай»

ТРК УКРАЇНА
05.55 Срібний апельсин
06.15, 13.00 Т/c «ОСА» 1
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.05 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15, 13.50, 15.20, 17.10 Т/c
«Слід» 1
10.00 Т/c «Плюс любов» 1
11.50, 19.45 «Говорить
Україна»
15.30 Лотерея ТІП
18.00 Т/c «Сашка» 1
20.30 Лотерея ТОП
21.00 Т/c «Королева гри» 1
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Право на правду» 1
02.50 Т/c «Успіх 2» 1

ICTV
04.30, 07.45, 08.45, 12.45,
15.45 Факти
05.10 Світанок
06.15 Т/с «Таксі»
06.45 Т/с «Леся+Рома»
08.00 Зірка YouTube
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.00, 16.45 Т/с «Опери»
11.00 Т/с «Надзвичайна
ситуація»
13.20 Кримінальна Україна
14.10, 16.15, 20.15 Т/с
«Прощавай, кохана»
18.45 Факти. Вечір
22.15 Клан
23.10 Х/Ф «СОЛДАТ»
01.00 Х/Ф «МУТАНТИ»
02.40 Т/с «Карадай»

ТРК УКРАЇНА
05.00 «Нехай говорять»
05.50 Срібний апельсин
06.15, 13.00 Т/c «ОСА» 1
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.05 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15, 13.50, 15.20 Т/c «Слід» 1
10.00 Т/c «Плюс любов» 1
11.50, 19.45 «Говорить
Україна»
15.30 Лотерея ТІП
17.00 Т/c «Сашка» 1
20.30 Лотерея ТОП
21.00 Т/c «Королева гри» 1
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Право на правду» 1
02.50 Т/c «Успіх 2» 1

СТБ
05.50 «У пошуках істини.
Нострадамус з Дрогобича»
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.20, 18.30 «Неймовірна
правда про зірок»
09.55 «Зіркове життя.
Приречені на самотність»
10.50 Х/Ф «ТАМ, ДЕ ЖИВЕ
КОХАННЯ»
12.40, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.35, 00.25 «Зважені та
щасливі - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
22.35 «Хата на тата»
02.45 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Kids’ Time
05.35, 06.15 М/с «Дак
Доджерс»
06.35, 08.35, 10.55, 19.00 Т/с
«Вороніни»
07.00 Підйом
08.55, 16.00 Т/с «Не родись
вродлива»
14.55, 22.00 Т/с «Молодіжка»
18.00, 02.25 Репортер
18.20, 00.00 Абзац!
23.00 Т/с «Щасливі разом»
00.55 Х/Ф «ХТО В ДОМІ
ХАЗЯЇН»
02.30 Служба розшуку дітей
02.35, 03.20, 04.20 Зона ночі
02.40 Ах не говоріть мені про
любов...
03.25 Українці Надія 1ч
04.25 Університети милосердя
04.40 Чи повернеться лікар?
04.55 Благодійна медицина

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.00, 18.30 «Неймовірна
правда про зірок»
09.35 «Зіркове життя. Півжиття
за мрію»
10.20 Х/Ф «МОЯ МАМА СНІГУРОНЬКА!»
12.05, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.00, 00.25 «Зважені та
щасливі - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
22.35 «Давай поговоримо про
секс»
03.05 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Kids’ Time
05.35, 06.15 М/с «Дак
Доджерс»
06.35, 08.35, 19.00 Т/с
«Вороніни»
07.00 Підйом
08.55, 16.00 Т/с «Не родись
вродлива»
10.55, 23.00 Т/с «Щасливі
разом»
15.00, 22.00 Т/с «Молодіжка»
18.00, 02.25 Репортер
18.20, 00.00 Абзац!
00.55 Х/Ф «КАНІКУЛИ У
ВЕГАСІ»
02.30 Служба розшуку дітей
02.35, 03.35, 04.50 Зона ночі
02.40 Українці Любов
03.40 С.Параджанов.
Відкладена прем’єра
03.55 Діалоги В Сільвестров
04.55 25-й кадр
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ПОРОШЕНКО В ОДИН ТУР

Андрій ЛУЧИК

В

Україні є новий
президент. Його
прізвище – Порошенко.
У тому, що Петро Олексійович
ним стане, – сумнівів не було
ні в кого, проте до останнього
збергіалася інтрига: чи буде
другий тур виборів?
Станом на вечір 28 травня офіційних результатів ще не оголошено. При обробці 99,49% протоколів
з виборчих дільниць упевнене лідерство тримав Петро Порошенко
– 54,7%. Друге місце посідала Юлія
Тимошенко – 12,81%, третє – Олег
Ляшко (8,32%), четверте – Анатолій
Гриценко (5,48%), п’яте – Сергій Тігіпко (5,23%).
Очевидно, що офіційні дані президентських виборів будуть майже
ідентичними.
В умовах воєнних дій на сході
України навіть така важлива подія,
як обрання нового президента, залишилася на другому плані. А якщо

й піднімалася, то часто з прив’язкою
до подій на Донбасі і в контексті стабілізації там ситуації.
Тому кілька тез з приводу виборів, що відбулися:
Вибори в один тур – це величезний аванс Петрові Порошенку.
Це радше кредит довіри для
забезпечення стабільності в країні,
аніж реальний рейтинг нового президента. І він невпинно знижуватиметься. Саме тому Порошенку, який
не має своєї фракції в парламенті,
життєво важливо найближчим часом провести вибори до Верховної
Ради.

1
2

Вибори анонсували вихід в
першу лігу української політики нових облич: Олега Ляшка
та Анатолія Гриценка. Зараз вони
можуть серйозно розраховувати на
представництво своїх політичних
сил у Верховній Раді після наступних парламентських виборів. Водночас постало серйозне питання
політичної долі Олега Тягнибока та
«Свободи», які після втрати монополії на націоналістичну ідею сходять
на маргінес.

3
4

Українці обирали президента в
один тур в далекому 1991 році,
коли Леонід Кравчук набрав
61,59% голосів. Друге місце тоді посів В’ячеслав Чорновіл із 23,27%.
Результат Анатолія Гриценка міг би бути вищим (це
підтверджується і даними
екзит-полів). Адже на цих виборах
проти Гриценка працювала дещо
модифікована виборча технологія
«двійника». Його альтер-его Андрій
Гриненко (схоже написання іменіпрізвища) набрав 0,4% голосів.
Якщо їх додати до офіційних 5,48%
за Гриценка, то отримаємо майже
6%, які йому давали екзит-поли.

5

Результати виборів загнали в
глухий кут російську пропаганду. Адже разом «радикали»
і «фашисти» Олег Тягнибок (1,16%)
та Дмитро Ярош (0,7%) набрали
менше, аніж «жид» Вадим Рабинович (2,25%) чи наступник Януковича Михайло Добкін (3,03%). Навіть
комуніст Петро Симоненко набрав
більше (1,51%).

ВОЛИНСЬКИЙ ВИМІР
Результати виборів на Волині –
величезний ляпас «Батьківщині» та
її місцевим керівникам. Адже після
39,46%, набраних волинськими бютівцями на парламентських виборах 2012 року, нинішні 17,3% – це
«пропало всьо» в термніології Юлії
Тимошенко.
Більше того, у Луцьку, де виборами опікувалися Ігор Гузь та Григорій Пустовіт, Тимошенко набрала
навіть менше, аніж Олег Ляшко.
Найбільш пристойний результат
«Батьківщина» продемонструвала
лише у Маневицькому виборчому
окрузі – 22,26%. До слова, це єдиний
округ на Волині, де за Порошенка
проголосувало менш як половина
виборців – 47,72%.
Отож, тепер Григорію Пустовіту, який нещодавно став губернатором, доведеться пакувати валізи.
Причому не тільки з будинку на
Київському майдані, а й очевидно,
що і з приміщення на Ковельській,

де розташована обласна організація
«Батьківщини».
Чергова інтрига у волинському політикумі – хто стане наступним волинським губернатором при
Президентові Порошенку. Як повідомляють джереда «Хронік», уже
зараз низка політиків зачастила до
Києва для проведення консультацій
з цього приводу.
Очевидно, що на цю посаду
претендуватиме Володимир Гунчик, який був керівником виборчого штабу на Волині. Не проти
змінити мерське крісло на губернаторське і міський голова Луцька
Микола Романюк. Не залишає надій повернутися у велику політику
екс-губернатор Володимир Бондар,
який зараз представляє «Третю республіку» Юрія Луценка.
У політичних колах також розглядається кандидатура колишнього заступника голови Волинської
ОДА Віталія Заремби, який очолював штаб Порошенка в Луцькому
районі й продемонстрував доволі
високий результат. Проте досі не
зрозуміло, чи потрібно це самому
Віталію Миколайовичу.
Туманними залишаються і перспективи волинської «Свободи».
Адже після менш як 2% за Тягнибока в області порівняно з майже 18%
за «Свободу» на парламентських
виборах 2012 року, декому з керівництва, ймовірно, доведеться забути про посиденьки в дорогих луцьких ресторанах та кафе.
Волинський УДАР Кличка вже
переживає
переформатування.
Адже після виходу з фракції народного депутата Юрія Савчука того ж
дня його було виключено і з партії
та розформовано політраду УДАРу Волинської обласної організації.
Нині виконувачем обов’язків голови призначено Наталію Фірко, яка
протягом місяця має перереєструвати всіх членів партії в області, а
потім провести виборну конференцію.
Імовірно, нові обличчя на Волині з’являться і в лавах Радикальної
партії Олега Ляшка, і в «Громадянській позиції» Анатолія Гриценка.
До речі, Андрій Осіпов, який був
довіреною особою останнього у
Луцьку, зробив правильну ставку і
тепер знову може розраховувати на
депутатський мандат на найближчих місцевих виборах.
На Волині формуватимуться
й нові політичні сили, які можуть
претендувати на представництво в
місцевих радах. Це, наприклад, «Самопоміч» мера Львова Андрія Садового або «Спільна дія» адвоката
Тетяни Монтян, які матимуть своє
представництво у Київській міській
раді. Хто з місцевих політиків чи
громадських діячів може очолити ці
партії – побачимо згодом.
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ФІНАНСИ СПІВАЮТЬ РОМ

КОЛИ РОЗБАГАТІЮТЬ ЛУЦЬКІ ТРОЛЕЙБУСНИКИ?
Ірина КАЧАН

У

луцькій мерії вже давно говорять
про те, що центром міста
мають їздити лише тролейбуси
та автобуси. Власне, таке бачення
транспортного майбутнього обласного
центру має нинішній міський голова
Микола Романюк і його команда.
У бюджеті міста на 2014 рік навіть передбачили 100 тисяч гривень на виготовлення та
придбання схеми організації руху. Крім того,
нині працюють над загальною транспортною
схемою Луцька. Потреба очевидна – відвести
транспортні потоки від центру міста та місць,
де перетинаються багато маршрутів, зокрема,
біля Центрального ринку.
«Я бачу майбутнє за тролейбусами. І навіть
центральною вулицею Луцька жодна маршрутка не має їздити, лише автобуси і тролейбуси. Ми над цим будемо працювати», – заявляв
нещодавно Микола Романюк.
Не слід забувати і про екологічний ефект,
який отримає місто в разі збільшення кількості тролейбусів. А головне – все це дасть змогу
Луцькому підприємству електротранспорту
якщо не стати прибутковим, то хоча би вибратися із тривалого економічного «застою».

«ПОПЕРЕДНИКИ
БЕЗБОЖНО КРАЛИ»
З січня нинішнього року Луцьке підприємство електротранспорту очолює Анатолій Тимощук, який донедавна був директором ПрАТ
«Луцьке АТП 10701», одного з луцьких перевізників. Наприкінці грудня 2013-го працівники
ЛПЕ влаштували бунт через зарплатну заборгованість. Відтак луцький мер мусив ухвалювати важливі кадрові рішення й звільнити Івана Грицанчука, який не виправдав сподівань.
У мерії вважають, що зміна керівника допоможе підприємству розвиватися. Серед завдань нового директора – налагодження нормальної роботи підприємства, що передбачає
збільшення доходів, коригування штатного
розпису і налагодження обліку людей, які мають пільги на проїзд, що допоможе розраховувати на адекватну компенсацію на ці потреби з
держбюджету.
До слова, Анатолій Тимощук – третій директор ЛПЕ за часів мерства Миколи Романюка. У жовтні 2011-го тролейбусне підприємство очолив екс-гендиректор ЛуАЗу Іван
Грицанчук. До нього ЛПЕ керував Володимир
Пуц. Щоправда, останнього наприкінці травня
2010-го призначав на посаду ще тодішній мер
Богдан Шиба. І щоразу, призначаючи нового директора, у мерії заявляли, мовляв, тепер
Луцьке підприємство електротранспорту почне розвиватися.
На думку луцького депутата Романа Бондарука, який очолює тимчасову контрольну
комісію Луцькради з питань діяльності ЛПЕ,
новий директор наразі таки не розчаровує.
«Зараз збільшилася виручка від продажу
квитків у тролейбусах, як свідчать звіти директора. Це означає передусім те, що усі його попередники просто безбожно крали. Виручка не
може вирости удвічі просто так, для цього мусить збільшитися пасажиропотік. А населення
у Луцьку ж не зросло. Це означає, що справді
багато крали», – впевнений він.
На думку Бондарука, з часом, за умови
ефективного менеджменту, підприємство
може позбутися тавра проблемного. Та чи змо-

же воно стати прибутковим – сумнівається.
Хоча шанси є, каже він.
За словами самого директора Луцького
підприємства електротранспорту Анатолія
Тимощука, є кілька причин, які заважають
тролейбусникам «вилізти» з боргів і почати
заробляти. Найперша та, що ЛПЕ є соціально
значимим підприємством міста, тобто перевозить величезну кількість пільговиків. Натомість державні субвенції на перевезення
пільгових категорій громадян надходять нестабільно і не завжди у повному обсязі. В умовах постійної зарплатної заборгованості перед
своїми ж працівниками говорити про розвиток самого підприємства, оновлення рухомого
складу чи модернізацію взагалі не доводиться.
До всього, не дає спокою підприємству історія
із закупівлею лізингових автобусів.

ПАЛИЦІ В КОЛЕСА
ВІД СВОЇХ-ЧУЖИХ
Як відомо, наприкінці 2007 року Луцьке підприємство електротранспорту і ТОВ
«Богдан-Лізинг» підписали договір фінансового лізингу на придбання 41 автобуса для перевезення пасажирів на міських лініях. Вартість
предмета лізингу на момент передачі автобусів
у користування складала понад 11 мільйонів
гривень. Зрештою ці транспортні засоби обійшлися Луцьку у 19 мільйонів гривень.
Виявляється, цьогоріч у квітні лізинг було
погашено. Як розповів директор ЛПЕ Анатолій
Тимощук, лізингових платежів за основним
договором немає. Натомість ТОВ «БогданЛізинг» попередило про розірвання лізингового договору й висловило вимогу терміново
віддати всі автобуси назад. І це при тому, що
добра частина з тих автобусів нині несправна.
«Був позов фірми «Богдан-Лізинг» до ЛПЕ
на суму в 4 мільйони 200 тисяч гривень за те,

що попередні керівники невчасно сплачували
ці платежі. Я це рішення Господарського суду
Києва оскаржив, і зараз справа перебуває в
Апеляційному суді Києва», – пояснив Анатолій Тимощук.
На думку депутатів Луцької міськради,
які входять у транспорту комісію, корпорація
«Богдан» поводиться із містом непорядно й
«вставляє палиці в колеса». І це при тому, що
заступник президента корпорації «Богдан»
Володимир Гунчик є членом виконавчого комітету Луцькради.
«Та вони знущаються не лише з колективу
ЛПЕ, вони знущаються з усіх лучан. Підсунули
автобуси, які ледь не з першого дня ламалися.
А тепер вимагають віддати їх назад. Може,
варто подумати про виведення Гунчика з членів виконкому?» – міркує луцький депутат Василь Гриб.
Як розповіла заступник начальника юридичного відділу Луцької міської ради Наталія
Юрченко, крім основного договору лізингу,
пізніше між суб’єктами господарювання було
укладено додаткові угоди, які передбачали
розстрочку платежу.
«Тому що підприємство не справлялося із
графіками, які були в основній угоді. Відповідно до основного договору, за невиконання
графіків передбачалися дуже великі штрафні
санкції, максимальні, які тільки дозволяє законодавство. Пізніше попередній директор
Іван Грицанчук подав до суду про визнання
недійсними додаткових угод. І тоді «БогданЛізинг» подало зустрічний позов: раз не дійсні ці додаткові угоди, то ми повертаємося до
основного договору і нараховуємо штрафні
санкції», – пояснила вона.
Цікаво, що усі ті чотири десятки лізингових
автобусів поки не є власністю ЛПЕ. Як пояснив
Анатолій Тимощук, на сьогодні транспортні
засоби належать компанії «Богдан-Лізинг».

ХРОНІКЕР
Відкриття тролейбусного руху в місті відбулося 8 квітня 1972 року.
Протяжність тролейбусних ліній станом на сьогодні становить
майже 110 кілометрів. Вартість проїзду з 1 квітня 2013 року –
1,25 грн для дорослих, 0,60 грн для студентів та учнів.

Потрібно підписати акти прийому-передачі
за лізингом, а тоді прийняти у власність, але
поки це неможливо, оскільки триває судова
тяганина.
За словами депутата міськради Андрія
Осіпова, проблем із лізингом можна було
давно позбутися. До того ж, він вважає, що
це було одним із найкращих рішень у сфері
розв’язання автобусних перевезень. Особливо з огляду на те, що на той час місто пережило два великі страйки, коли приватні перевізники просто не вийшли на маршрути і місто
опинилося в транспортному колапсі.
«Але тодішній мер Богдан Шиба не міг
врахувати, що в державі виникне криза. Як і
те, що корпорація «Богдан» поводитиметься
хижо щодо міста. Угоду про придбання цього транспорту приймали в комплексі разом
із розв’язанням низки земельних питань для
корпорації, їм надали певні преференції. Але
при виникненні кризи корпорація «Богдан»
скористалася всіма можливостями, аби забрати кожну гривню з міста. Порахували навіть
курсову різницю долара, який тоді підскочив,
врахували відсотки за лізингові платежі й узагалі відмовилися вести переговори про зменшення суми», – каже обранець громади.
Станом на початок 2011 року, коли працювала тимчасова комісія міської ради, корпорацію «Богдан» можна було «дотиснути», переконує Андрій Осіпов.
«Я особисто був на переговорах в кабінеті
міського голови. Досягнути позитивного економічного результату для міста завадили Романюк і Гунчик. Переговори було згорнуто. Міський голова вів їх у приватному порядку. Було
досягнуто домовленостей щодо якихось врегулювань. Більше того, міський голова призначив директором ЛПЕ одного з топ-менеджерів
корпорації «Богдан» Івана Грицанчука, очевидно, задля контролю за цими грошима. І якщо
прослідкувати динаміку погашення боргу перед корпорацією «Богдан», то великий пріоритет надавався боргу перед «Богданом» при
існуванні великих боргових зобов’язань перед
працівниками ЛПЕ», – зазначає він.
Менше з тим, Андрій Осіпов упевнений,
що питання навантаження лізингових платежів на підприємство не є таким страшним.
«Його просто використовують як відмовку у неефективних управлінських рішеннях,
які властиві стилю керування Миколи Романюка. Це підприємство може працювати з невеликим прибутком, мати певний запас для
внутрішнього розвитку і не мати боргів перед
працівниками. Але для цього слід відповідально і чесно працювати», – коментує Осіпов.

З НОВИМИ СИЛАМИ
Директор ЛПЕ Анатолій Тимощук переконує, що нині ситуація поліпшилася, тролейбусники справді почали більше заробляти.
«За останні місяці виручка в тролейбусах
зросла на 58%. Станом на 20 травня ми отримали стільки виручки, скільки було за весь січень. При цьому в травні 11 вихідних. Якщо в
січні тролейбусами було перевезено 253 тисячі платних пасажирів, то у травні ми плануємо
дійти до 400 тисяч, а до кінця року – до 600
тисяч», – розповідає Тимощук.
За інформацією директора підприємства
електротранспорту, минулоріч ЛПЕ недоотримало майже 2 мільйони гривень по пільгових
перевезеннях. Збільшення кількості платних
пасажирів потрібне і для того, аби зріс обсяг
державної субвенції.
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«Я як керівник визначив для себе таку стратегію: ремонтую тролейбуси і максимально забезпечую місто ними увесь день. Якщо у січні в
середині дня тролейбусів на лінії було 22, то на
сьогодні це в середньому 34. Випуск тролейбусів – 36 одиниць. Попри те, що із січня до сьогодні «стало» вісім тролейбусів, їхня загальна
кількість не зменшилася, а навіть збільшилася.
Тому що триває повний плановий ремонт рухомого складу. І це при тому, що ніхто жодної копійки на ремонт тролейбусів не дав. Тролейбуси
миють, ремонтують, шини купують, тролейбуси
фарбують по можливості і вони виходять на лінію», – пояснює посадовець.
Крім того, уже в червні ЛПЕ має намір придбати шість «беушних» тролейбусів із Польщі, які,
щоправда, мають кращий технічний стан, аніж
більшість транспортних засобів у луцькому депо.
«На ці тролейбуси Луцька міська рада виділила у статутний фонд підприємства 800 тисяч гривень. Договори по цих шести тролейбусах вже підписано. Я себе так страхую в разі, якщо заберуть
автобуси з «п’ятнадцятки» у зв’язку з лізинговими
спорами», – розповідає Анатолій Тимощук.
Поволі розв’язується питання із зарплатною
заборгованістю. За словами Тимощука, днями
з державного бюджету надійшла субвенція на
компенсацію за пільгові перевезення у розмірі
майже 858 тисяч гривень. Донедавна борг перед
працівниками становив 1 мільйон 353 тисячі
гривень, за лютий – майже 503 тисячі гривень,
за березень – 584 тисячі. А от заборгованість бюджету перед ЛПЕ – 1 мільйон 307 тисяч гривень.
«У нас є заборгованість, але нема невиплати.
Заробітну плату виплачуємо щодня», – запевняє
очільник підприємства.

***

Попри доволі втішні останні новини від керівника ЛПЕ, радіти поки надто рано, а тим паче,
очікувати швидкого «економічного дива». Хоча
приклади прибуткових тролейбусних підприємств в Україні маємо.
Невідомо нині, чи слід Луцьку розраховувати на 57 мільйонів гривень під державні гарантії,
за які планували закупили у луцького автозаводу 30 нових тролейбусів. З огляду на нинішні
суспільно-політичні й економічні реалії в державі, у це навіть не віриться.
І насамкінець. Пасажири тролейбусів, не забувайте: віддаючи свій квиток кондуктору, ви
робите гірше і підприємству електротранспорту,
і самим собі.

ТУДИ-СЮДИ

ЗУПИНКА В
ЦЕНТРІ МІСТА
ДРАТУЄ ЛЮДЕЙ
Зупинка біля готелю «Україна», що в самому
центрі Луцька, створює незручності, адже
тут постійно збирається чимало людей і
транспорту. Депутат Артур Василевський
запропонував її перенести до приміщення
Адміністративного суду, що неподалік.
Ініціативу колеги підтримала більшість депутатів Луцької міськради під час чергової сесії
28 травня.
На думку Артура Василевського, це допоможе розвантажити частину вулиці й уникнути
скупчення людей і транспорту.
Власне і чимало лучан нині скаржаться на
незручності, які виникли після перенесення тролейбусної зупинки до готелю «Україна».

Місце, де раніше була людська вбиральня, тепер слугує «курилкою» для учнів технікуму

КОМУНАЛЬНИЙ КАПЕЦЬ

ТУАЛЕТНА БІДА
У СТАРОМУ МІСТІ

У МЕРІЇ НАЗИВАЮТЬ ЦЕ ВЛАСНОЮ
ПРИКРОЮ ПОМИЛКОЮ, ВИПРАВЛЯТИ
ЯКУ НЕ ПОСПІШАЮТЬ
Ірина КАЧАН

Т

ретій рік поспіль лучанка
Наталія Петренко оббиває
пороги чиновницьких
кабінетів у пошуках справедливості.
І хоча порозумітися з бюрократами
при посадах досі не вдалося, жінка
здаватися не збирається. Ціна питання
ж бо надто висока.
Йдеться про дивне рішення Луцької
міської ради від 25 лютого 2009 року, підписане тодішнім мером Богданом Шибою.
Річ у тім, що на прохання Волинського
технікуму Національного університету
харчових технологій міськрада віддала у
безстрокову оренду навчальному закладу
додаткову територію, на якій кілька десятиліть був вуличний туалет. Ним користувалися люди, що мешкають по сусідству із
ВНУХТом, на вулиці Кафедральній, 8.
Цей старовинний будинок ділять між
собою чотири родини, і лише одна має внутрішній туалет, решта ж сімей користувалися вуличною вбиральнею.
– Про знесення туалету нас ніхто не попередив. Вбиральню просто демонтували. І
ми лишилися без елементарних санітарних
умов, – розповідає Наталія Петренко. – У
технікумі взагалі спершу не зізнавалися,
що їм відвели ділянку. На території технікуму тривав ремонт, і самі працівники обмовилися, що будуть зносити наш туалет.
Це сталося влітку 2012 року, хоча рішення
було ухвалено на початку 2009-го. А ми про
це й не здогадувалися. Я відразу ж пішла до
директора технікуму, але порозумітися з
ним не вдалося. Він не міг пояснити, чим
їм заважала наша вбиральня. Перше, що я
почула від нього, – зносять на підставі ремонту. Зрештою директор заявив, мовляв,
мені він нічого не винен.
У пошуках правди Наталія Петренко
побувала і в жеку, і в санстанції, і в мерії,
і в прокуратурі, й де тільки. За три роки

витратила силу-силенну коштів на всю цю
тяганину, але поки марно.
– Я ходжу кабінетами, а мене всюди
футболять. Упродовж шести місяців приходили до нас чиновники, придивлялися,
перевіряли. І нарешті визнали, що нема
санітарних умов, – бідкається жінка. – Як
депутати взагалі ухвалили таке рішення, як
Шиба підписав цей документ, якщо на плані земельної ділянки вуличний туалет передбачено? Більше того, заступниця міського голови Лариса Соколовська визнала
це рішення прикрою помилкою, назвала це
порушенням людської гідності.
Але «прикру помилку», яка для людей
стала нестерпною мукою, ніхто чомусь
виправляти не поспішає. Спершу Наталії
Петренко у мерії запропонували за власний кошт облаштувати санвузол у своєму
помешканні з підключенням до квартирної каналізаційної мережі, але для цього
потрібно було замінити наявні труби трубами більшого діаметру. Згодом запропонували мізерну допомогу з міського бюджету.
– У мене житло невелике, кухня без
жодного вікна. Не те що туалетну кімнату
нема де збудувати, навіть унітаз ніде поставити. Тому треба лише добудовувати. А це
чималі гроші, – пояснює вона. – Хоча будівля неприватизована, тобто перебуває на
балансі міської ради, яка й має дбати про
ремонт, ми самі за власні гроші ремонтували дах. Нещодавно депутат Шиба запропонував мені скласти кошторис на добудову
туалету. Вийшло 74 тисячі гривень, але без
опалення, його я готова сама оплатити. Та у
мерії шоковані, переконують, що депутати
не проголосують за таку суму. Перепрошують і кажуть, що можуть надати допомоги
хіба на 9 тисяч гривень. А що я можу зробити сьогодні за такі гроші? І це у старому
будинку, який ще у 1991 році мав 75% ветхості.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради

Туалет, в який тепер не можна
сходити по нужді. На нього можна
хіба подивитися…

Іван Кубіцький пояснює, що нині надвірні вбиральні законодавчо зняті з балансу
жеків, утім не дуже хоче говорити про те,
що натомість влада зобов’язана забезпечити санітарні умови в таких проблемних
оселях.
На користь Наталії Петренко свідчить
й інформація від санстанції, яка визнала,
що випадків порушення санітарних умов
та правил користування вуличним туалетом на Кафедральній не фіксувалося.
– Не знаю, що далі робити й до кого
звертатися. Ще одну вигрібну яму тут
вирити не дозволять, бо ж це територія
історико-культурного заповідника. А нашу
вигрібну яму, яка була у плані земельної
ділянки, якою ми користувалися стільки
років, просто засипали. І тепер справляти
нужду змушені в мішечки. Та я не здамся.
Певно, таки доведеться проходити крізь
усі кола цього туалетного пекла.
За словами Наталії Петренко, нині на
місці колишнього туалету – курилка, куди
бігають подихати цигарковим димом учні
технікуму. І це при тому, що директорські
вікна виходять саме на внутрішній двір навчального закладу.
Сам директор Волинського технікуму
Національного університету харчових технологій Ігор Корчук на цю тему говорить
неохоче й не приховує роздратування. Переконує, мовляв, до «туалетних розбірок»
не має стосунку.
– Ми виготовляли державний акт на
землю, як це годиться. Рішення ухвалювала Луцька міська рада. Усі питання – до
депутатів, – заявив він.
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КРИМ-ДОНЕЦЬК-КИЇВ:
ВИМУШЕНИЙ МАРШРУТ ВТЕЧІ

Яся РАМСЬКА

П

овсякчас у житті нам
трапляються різні люди.
Одні залишаються в
нашому житті надовго, стаючи
нам коханими, колегами
по роботі, друзями. Інші
приходять та майже одразу
йдуть, виконавши якусь місію.
Справді вірю, що це все – не
просто так, і ми з’являємося
на дорогах один одного, щоб
чогось навчити (ся), пояснити
(зрозуміти), допомогти.
З Юлею я познайомилася п’ять
років тому в Сімферополі на одній
журналістській зустрічі. Не вдаватимуся в деталі, що то було і як, бо,
власне, це не важливо. Знайомство
просто відбулося – і все тут. Якщо
мені не зраджує пам’ять, то в той період Юля тільки переїхала до Криму
зі Східної України й активно обживалася у Феодосії.
Після кількох днів у столиці АРК
ми роз’їхалися, обмінявшись контактами. Часом вітали одна одну з
якимись святами в соціальних мережах… і все. Наступна наша зустріч
(щоправда, теж у Facebook) відбулася лиш тоді, коли Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним
зібралася анексувати Крим. Юля попросила про допомогу.
З’ясувалося, що з уже окупованого півострова жінці довелося поїхати до Донецька. З війни у війну.
Юлі з чоловіком треба було терміново знайти прихисток у такому місті,
де не стріляли б, не погрожували й
не переслідували. Там, де мир. Відгукнулися громадські активісти з
багатьох українських міст, і з Луцька також. Вимушені біженці обрали
Київ з очевидних причин.
Нашу з Юлею розмову я вирішила залишити майже без змін та саме
в тому хронологічному подієвому
порядку, якою ту розповідь почула. Прізвище, вік та інші деталі теж
«опускаю» на прохання героїні публікації.
«Зараз я в Києві працюю на
«Першому Національному». Поки
стажуюся. Три дні поспіль чергуван-

ня, сьогодні воно затягнулося. Робимо новини. Якщо мене візьмуть,
то буду новинарною журналісткою.
Правда, кажуть, що там зарплати
дуже маленькі. Приблизно 4-5 тисяч. Але в мене не було іншого вибору, окрім «Першого Національного».
На інших каналах варіантів не було.
Ми просто приїхали до Києва й одразу почали шукати роботу. Знайомі
розповіли про те, що оновлюється
колектив тут. Щодо зарплати, то на
перший час я й на таку згодна, аби
хоча б якась робота була. Аби на
ринку насінням не довелося торгувати. Сподіваюся, що все буде добре
й влаштуюся».
«Мій чоловік роботу все ще шукає. Поки перебуває на обліку в
центрі зайнятості. У нього така специфічна спеціальність, він працював
у газеті верстальником, дизайнером.
Дуже все вузькопрофільно. У принципі, він зараз шукає не лише за цією
спеціальністю роботу».
«З квартирою в Києві нам допомогли наші друзі з Феодосії. Вони
виїхали з Криму раніше, ніж ми.
Напевно, десь на місяць. Вони дуже
активну позицію займали, були на
майдані, організовували у нас мітинги. Та через великий тиск змушені
були поїхати. Їм і машини підпалювали, і що хочеш робили. У них малі
діти, хлопчик та дівчинка, тому були
змушені поїхати до Києва. Тут знайомі активісти допомогли з житлом.
Я звернулася до тих своїх знайомих. Вони дуже швидко відреагували, знайшли волонтерів, які вже за
день зателефонували й повідомили,
що є людина, яка може запропонувати нам житло. Усе безплатно доти,
доки ми не станемо на ноги. Якщо
чесно, то ми надто довго не думали.
Вирішили й поїхали».
«Кількість та об’єм наших валіз
постійно зменшується. Коли їхали з
Криму в Донецьк, то мали дві. А в
Київ приїхали з однією. Уже просто
втомилися з тими речами».
«Ні я, ні чоловік поки морально
не відійшли від «кримської ситуації». Нам сниться Крим, сумуємо за
домом. Розуміємо, що поки повернутися туди – неможливо. Я журналістка, і за теперішніх обставин не

зможу працювати тією журналісткою, якою була до окупації. Чоловік
теж залишив свою роботу. Сумуємо,
переймаємося долею Криму. Сподіваємося, що він буде українським».
«Ми жили у Феодосії. Якби з
Криму прямо виїхали до Києва, то,
можливо, було б легше. Бо зараз
морально дуже важко. Ми ж спочатку поїхали в Донецьку область у
місто Єнакієве. Там живе моя мама.
Це шахтарське місто, й з роботою
там важко. Тому ми вирішили перебратися в Донецьк, бо більше місто
й, відповідно, більше можливостей.
Знайшли квартиру, а через кілька
днів терористи захопили місцеву
ОДА. Знову повернулися до Єнакієвого, а звідти – до Києва. Живемо
«на сумках» уже два місяці. Знаєте,
вже й не страшно».
«Я завжди мріяла жити в Криму.
Переїхала туди одразу ж після того,
як закінчила університет в Луганську. Моє кримське життя тривало
п’ять років».
«Спочатку в Криму я викладала в
будівельному училищі. Паралельно
влаштувалася в комунальну газету.
Потім була інша газета – незалежніша, телебачення, центр журналістських розслідувань у Сімферополі,
власні проекти».
«Я поїхала з Криму не лише через свої проукраїнські переконання.
На мене як на журналістку чинили
тиск, погрожували. Не виходила з
дому, чоловік, боячись за мою безпеку, просто не пускав мене на роботу. Зараз згадую усе це з усмішкою, а
тоді було дуже страшно».
«Нам погрожували… козаки. У
Крим прийшли російські війська. І
хай скільки тоді влада РФ спростовувала цю інформацію, ми знали,
що це війська «братнього нам народу». Солдати цього не заперечували. Вони прямо казали: «Так, ми з
Росії». Взяли й окупували українські
військові частини. Людей ніхто не
чіпав».
«Набагато страшніші оті проросійськи налаштовані козаки. Зазомбовані. Вони встановили рупор, з якого
цілодобово транслювалися промови
Путіна. Саме козаки чіплялися до
журналістів. Коли до Криму приїха-
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«Мою колегу й знайому в Севастополі побили,
или, коли вона прийшла
на проросійський
йський мітинг. Зазначу,
що жінці тій за п’ятдесят. Вона отямилася лише в лікарні. У Севастополі взагалі все дуже страшно й радикально».
«Багато незалежних журналістів поїхали з Криму. Самі чи разом
з сім’ями. Більшість їде до Києва та
Львова. Страшно, коли покидають
домівки старші люди, які все своє
життя прожили в Криму, народилися там. Ще жахливіше, коли втікати змушені кримські татари, які
пережили депортацію й передають
пам’ять про ті жахіття з покоління в
покоління».
«З Криму ми поїхали до референдуму, 10 березня. 11-го вже були
в Донецькій області. Спеціально поїхали до референдуму, бо знали, що
він відбудеться, та здогадувалися
про результат. Усе було дуже прогнозовано. А ще РФ ухвалила закон
щодо російських ЗМІ, згідно з яким
заборонено висвітлювати інформацію, що ставить під сумнів прекрасність Росії. У разі непослуху передбачено навіть якусь кримінальну
відповідальність. Отже, після фальсифікації референдуму та окупації
півострова, я як журналіст, який має
свою організацію, просто не могла
б нормально працювати. Це – автоматична перекваліфікація у «ворога
держави». Це була теж одна з причин, щоби поїхати».
«Коли ми приїхали з Криму в До-

нецьк, то одразу ж почали шукати
роботу. Не хотілося сидіти на шиї в
батьків. Пошук роботи неможливий
Приходиш,
приносиш
без сспівбесід.
і бесі Пр
о
р ос
резюме, де останнє місце роботи
вказано – Феодосія. Тебе перепитують: «А ви з Криму»? Відповідаєш
ствердно. Натомість чуєш: «А почему вы оттуда уехали? Там же сейчас так хорошо!» Коли починаєш
якомога делікатніше пояснювати
про різницю в поглядах, про перешкоджання журналістській діяльності, погрози, то наштовхуєшся на
тотальне нерозуміння. Тобі кажуть:
«Вибачте, але ви нам не підходите».
«Коли ми звернулися по допомогу до знайомих, до активістів, то
було дуже приємно, що люди почали одразу реагувати. Почали телефонувати зі Львова, Луцька, Києва,
Миколаєва. Казали: «Приїжджайте!
Допоможемо з житлом і роботою!».
Ми обрали столицю, бо… столиця є
столиця».
«У мого чоловіка в Феодосії залишився дім. Нічого. Добре, що ми
живі».
***
Знаєте, можливо, банально, але
я справді дуже хочу, щоби в Україні був мир, і щоб люди не втікали зі
своїх домівок. А ще краще, щоби на
Землі ніхто не знав, що таке зброя й
війни. Якщо Господь наділив людину можливістю говорити, то невже
не можна вирішувати всі конфлікти
вербально. Слово ранить, але ж не
вбиває, на відміну від автомата.
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06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00,
18.20, 02.35 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість
студії
07.20, 01.00 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 05.30 Підсумки дня
09.55 Час-Ч
10.05 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.50, 16.30 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 14.55, 18.05, 18.45, 05.25
Діловий світ
12.25, 03.30 Т/с «МонтеКрісто»
13.40 Музична академія.
Євробачення
14.50 Euronews
15.15 Брифінг Кабміну України
15.55 Як це?
18.55 Про головне
19.30, 21.25 Шустер LIVE
00.00 Підсумки
00.30 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.25 Хіт-парад «Національна
двадцятка»
02.55 Слідство. Інфо
04.25 Т/с «Острів любові»

СУБОТА

7 ЧЕРВНЯ
УТ1

06.00 Підсумки
06.30 На слуху
07.00 Шустер LIVE
11.50 Армія
12.10, 19.45 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13.30 Театральні сезони
14.40 «Музика нас з’єднала»
15.55 В гостях у Д.Гордона
17.25 Х/Ф «МІСЯЦЬ І ОЗЕРО»
19.05, 04.40 Український акцент
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.45 Д/ф «Європа. Далі буде...»
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи
23.35 Країна on line
00.00 «Дружина»
01.50 Дорослі ігри
02.40 Рояль в кущах
03.10 Т/с «Острів любові»
05.30 Як це?

НЕДІЛЯ

8 ЧЕРВНЯ
УТ1

06.05 Світ православ’я
06.35 Від першої особи
07.05 Панянка та кулінар
07.30 «Дружина»
09.00 БОГОСЛУЖІННЯ у ДЕНЬ
СВЯТОЇ ТРІЙЦІ
12.15, 04.50 Фольк-music
13.30 Як Ваше здоров’я?
14.50, 17.20, 19.30 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
16.15 В гостях у Д.Гордона
18.20 Новини
18.30 Діловий світ. Тиждень
19.00, 04.35 Головний аргумент
20.30, 21.35 Премія «Текст
2014». «У пошуках втраченої
журналістики»
21.00, 01.20 Підсумки дня
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.35 Х/Ф «ОДРУЖЕННЯ»
01.45 Моменти життя
02.40 Українського роду
03.00 Т/с «Острів любові»
04.10 Хто в домі хазяїн?

Хроніки ЛЮБАРТА
№19 (182)
1+1

06.45, 07.10, 08.05, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30
«Телевізійна служба новин»
10.00, 10.35 М/ф «Аладдін»
10.55 «Чистоnews»
11.10, 12.10 Т/с «Я більше не
боюся»
13.10, 03.25 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 2»
15.40, 02.30 Т/с «Татусі»
16.45, 05.15 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.30 «Вечірній Київ - 2014»
22.30 «Світське життя»
23.35 «В мережі »
00.40 Х/Ф «ДЕСЬ»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ІНСПЕКТОР
КАРНОГО РОЗШУКУ»
11.20 Х/Ф «БУДНІ КАРНОГО
РОЗШУКУ»
13.05 «Нове Шалене відео поукраїнські»
16.25 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Т/с «Ікорний барон»
23.00 «Королі рингу». Всесвітня
серія боксу WSB (фінал). Azerbaijan Baku Fires - Cuba Domadores
01.40 Х/Ф «БОЄЦЬ МИМОВОЛІ»

1+1
07.00 «Хто там?»
08.10, 08.35 М/с «Гуфі та його
команда»
09.00 «Світське життя»
10.10, 01.40 Х/Ф
«САМОЗВАНКА»
14.05 «Вечірній Київ - 2014»
16.05 «Вечірній квартал у Греції»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
20.15, 04.40 «Українські сенсації.
Люстрация для своих»
21.20 «Вечірній квартал»
23.35 Х/Ф «ГУДЗОНСЬКИЙ
ЯСТРУБ»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.15 «Нове Шалене відео поукраїнські»
09.00 «Облом UA. Новий сезон»
11.00 Т/с «Захист Красіна-3»
19.00 Х/Ф «ЛІКАРЯ
ВИКЛИКАЛИ?»
21.00 Х/Ф «В ОБЛОЗІ»
23.00 «Королі рингу». Всесвітня
серія боксу WSB (фінал). Azerbaijan Baku Fires - Cuba Domadores
01.40 Т/с «Падаючі небеса-2»

1+1
11.00 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
12.05 «Машині казки Маша і
ведмідь» 1
12.40 «Зіркова хроніка»
13.40 «Міняю жінку - 9»
15.05 «Чотири весілля - 3»
16.30 «Розсміши коміка - 5»
17.30 Х/Ф «ШУКАЙТЕ МАМУ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 4.
Перезавантаження»
00.30 «Що? де? коли?»
01.25 Х/Ф «ПІАНІСТКА»

2+2
10.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
11.00 «Облом UA. Новий сезон»
12.00 «Бушидо»
14.00 Жіночий американський
футбол
15.00 Д/п «Вінні Джонс та Дика
Раша»
17.00 Х/Ф «НОКАУТ»
19.00 Х/Ф «МЕГАПАВУК»
20.25 Х/Ф «СКЕЛЕЛАЗ»
22.35 Х/Ф «ПОМСТИТИСЬ ЗА
АНДЖЕЛО»
00.35 Х/Ф «ЛІКАРЯ
ВИКЛИКАЛИ?»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Дві долі. Нове життя»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20
«Ранок з ІНТЕРом»
10.00 Т/с «Земський лікар.
Кохання всупереч»
12.25, 14.20 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14.50 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.05 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Т/с «Опівдні, на пристані»
02.20 Д/ф «Вставай як один»
02.40 Мультфільми

МЕГА
07.30, 17.50 У пошуках істини
08.20, 15.20 Вижити попри все
09.10 Їжа. Територія змови
10.00 У пошуках пригод
11.00 Диво з острова Борнео
12.00 Чилі: земля контрастів
12.50, 23.40 Найнебезпечніші
тварини
13.40, 02.50 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні історії
16.10 Секрети звичайних речей
17.00 Далеко і ще далі
18.40, 22.00 Таємниці століття
20.20 Епідемія. Атака з космосу
21.10 Шукачі
22.50 Невідома Індія
00.30 Покер
01.20 Т/с «Борджіа: історія
клану»

ІНТЕР
08.25 Д/ф «Історія кохання.
Третій зайвий»
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «БІЛЕ СОНЦЕ
ПУСТЕЛІ»
11.45 Т/с «Опівдні, на пристані»
15.35 Міжнародний фестиваль
гумору «Юрмала 2013»
18.00, 20.35 Т/с «Я все подолаю»
20.00, 02.15 «Подробиці»
22.35 Х/Ф «ІВАН СИЛА»
00.30 Х/Ф «ВОВЧИЙ ОСТРІВ»
03.00 Д/ф «Колишні. Родичі»

МЕГА
07.30 У пошуках істини
09.30 Тварини-гладіатори
11.30 Скандали стародавнього
світу
12.30 Невідома Індія
14.30 Дика Британія
15.30 Далеко і ще далі
18.00 Кларідж: розкіш зблизька
21.00 Невідома історія Риму
22.00 Прихована історія
Стародавнього Єгипту
23.00 Палац Клеопатри: у
пошуках легенди
00.00 Що? Де? Коли?
01.00 Т/с «Борджіа: історія
клану»

ІНТЕР
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
11.00 «Сусід на обід»
11.55 Х/Ф «ІВАН СИЛА»
13.50 Т/с «Я все подолаю»
17.30, 21.45 Т/с «Сліпий
розрахунок»
20.00, 01.05 «Подробиці тижня»
23.15 Х/Ф «ВЕДМЕЖА ШКУРА»
03.00 Д/ф «Колишні. Друзі»

МЕГА
08.00 У пошуках істини
10.00 Розгадка таємниць Біблії
13.00 Дика Британія
16.00 Далеко і ще далі
18.30 НЛО. Справа особливої
важливості
20.10 Епідемія. Атака з космосу
21.00 Формула-1
23.00 Скандали стародавнього
світу
00.00 Т/с «Борджіа: історія
клану»
02.00 Що? Де? Коли?
03.00 Легенди бандитського
Києва
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ICTV
04.40, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.25 Світанок
06.25 Т/с «Таксі»
06.50 Т/с «Леся+Рома»
08.00 Зірка YouTube
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.00, 16.45 Т/с «Опери»
10.55 Т/с «Надзвичайна ситуація»
13.15 Дивитись усім!
14.10, 16.15, 20.15 Т/с
«Прощавай, кохана»
18.45 Факти. Вечір
22.15 Х/Ф «НАКАЗАНО
ЗНИЩИТИ»
00.50 Х/Ф «СОЛДАТ»
02.25 Х/Ф «ДРАКОНИ І
ПІДЗЕМЕЛЛЯ»

ТРК УКРАЇНА
05.00 «Нехай говорять»
05.50 Срібний апельсин
06.15, 13.00 Т/c «ОСА» 1
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.45
Події
07.15 Ранок з Україною
09.15, 13.50, 15.20, 21.00 Т/c
«Слід» 1
10.00 Т/c «Плюс любов» 1
11.50, 19.45 «Говорить Україна»
15.30 Лотерея ТІП
17.00 Т/c «Сашка» 1
20.30 Лотерея ТОП
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Право на правду» 1
03.30 Т/c «Успіх 2» 1

ICTV
09.55 Т/с «Прощавай, кохана»
11.50, 13.15 Х/Ф «АСТЕРІКС І
ОБЕЛІКС ПРОТИ ЦЕЗАРЯ»
14.30 Х/Ф «АСТЕРІКС І
ОБЕЛІКС: МІСІЯ КЛЕОПАТРА»
16.30 Х/Ф «АСТЕРІКС НА
ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/Ф «АСТЕРІКС І ОБЕЛІКС
У БРИТАНІЇ»
22.10 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ»
00.05 Х/Ф «ІДЕАЛЬНА ВТЕЧА»
01.50 Х/Ф «НІЧОГО НЕ ЧУЮ,
НІЧОГО НЕ БАЧУ»

ТРК УКРАЇНА
06.10 Срібний апельсин
07.00, 19.00, 02.20 Події
07.10, 09.00 Т/c «Інтерни» 1
10.00 Один за сто годин
11.00, 00.10 Х/Ф «ПОЛИН ТРАВА ГІРКА»
13.00 Т/c «Берег надії» 1
15.30 Лотерея ТІП
16.50, 19.40 Т/c «Просте життя» 1
20.30 Лотерея ТОП
22.10 Х/Ф «КОПИ З ПЕРЕТОПА»
01.50 Щиросерде зізнання
03.00 Т/c «Право на правду» 1

ICTV
06.55 Космонавти
07.50 Анекдоти по-українськи
08.35 Зірка YouTube
09.50 Дивитись усім!
10.45 Клан
11.40, 13.15 Х/Ф «ДЖАМПЕР»
13.50 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ
СУПЕРМЕНА»
16.45 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «СИН МАСКИ»
22.05 Х/Ф «МАСКА»
00.00 Х/Ф «КРАЩЕ НЕ ЧІПАТИ
ЗОХАНА»
02.00 Х/Ф «ІДЕАЛЬНА ВТЕЧА»

ТРК УКРАЇНА
07.20 Події
08.00 Таємниці зірок
08.50 Т/c «Королева гри» 1
15.30 Лотерея ТІП
16.15 Т/c «Просте життя» 1
19.00, 02.15 Події тижня
20.30 Лотерея ТОП
20.40, 21.35 Т/c «Інтерни» 1
22.45 Премія Муз ТВ
00.30 Comedy Woman
03.35 Т/c «Право на правду» 1
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ТЕЛЕАНОНС

СТБ
05.15 «У пошуках істини.
Добриня: між вигадкою та
реальністю»
06.00 Х/Ф «ВИКОНАННЯ
БАЖАНЬ»
07.45, 18.55 «Неймовірна правда
про зірок»
09.10 Х/Ф «ЗАКОННИЙ ШЛЮБ»
10.55 Х/Ф «П’ЯТА ГРУПА
КРОВІ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.10, 22.35 Х/Ф «ОДРУЖИТИ
МІЛЬЙОНЕРА»
00.35 Х/Ф «МОЯ МАМА СНІГУРОНЬКА!»
02.05 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
05.35, 06.15 М/с «Дак Доджерс»
06.35, 08.35, 10.55, 19.00 Т/с
«Вороніни»
07.00 Підйом
08.55, 16.00 Т/с «Не родись
вродлива»
15.00, 22.00 Т/с «Молодіжка»
18.00, 02.30 Репортер
18.20 Абзац!
23.00 Х/Ф «ДУЖЕ СТРАШНЕ
КІНО 5»
00.50 Х/Ф «КРАСУНІ»
02.35, 03.35, 04.40 Зона ночі
02.40 Запорізька Січ. Витоки
02.50 Дике поле
03.05 Там на горі січ іде
03.20 З полону на волю
03.40 Козацький флот

ПОНЕДІЛОК

14.15

Х/Ф «ДВОЄ: Я І МОЯ ТІНЬ»

Країна: США, 1995
Жанр: комедія
Режисер: Енді Теннант
У ролях: Кірсті Еллі, Стів Гуттенберг, Мері-Кейт
Олсен, Ешлі Олсен, Філіп Боско, Джейн Сіббетт
Є дві дивовижно схожі одна на одну дівчинки,
але не сестрички. Одна росте в сирітському притулку, а інша – з дуже багатим татом, який має
добре серце. Тата хоче одружити з собою осоружна
і зла мисливиця за грошима, але випадок зводить
дівчаток у літньому таборі, розташованому на
тому ж озері, де стоїть і літній маєток тата.
Подружившись, дівчатка вирішують розладнати цей шлюб з розрахунку і звести тата з доброю вихователькою притулку.

Х/Ф «ПРОЩАВАЙ, КОХАНА»
ВІВТОРОК

20.20

СТБ
09.45, 02.00 Х/Ф «БІНГОБОНГО»
11.50 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
13.40 Х/Ф «ОДРУЖИТИ
МІЛЬЙОНЕРА»
17.10 «Хата на тата»
19.00 «Україна має талант!-6».
Гала-концерт. Оголошення
переможця»
22.55 «Давай поговоримо про
секс»
00.45 Х/Ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО, АБО СТОРОННІМ
ВХІД ЗАБОРОНЕНО!»

НОВИЙ КАНАЛ
06.25 М/с «Том і Джеррі»
07.30, 10.00 Ревізор
12.45 Ревізор постшоу
14.15 Хто зверху-2
16.10 Т/с «Вороніни»
19.00 М/ф «Хоробра серцем»
20.40 Х/Ф «ПЕРШИЙ ЛИЦАР»
23.40 ППШ
01.15 Х/Ф «ДУЖЕ СТРАШНЕ
КІНО 5»
02.50, 03.40, 04.45, 04.55 Зона
ночі
02.55 Загублений рай
03.45 Подорож у втрачене
минуле

Країна: Росія, 2014
Жанр: детектив
Режисер: Олена Званцова
У ролях: Костянтин Лавроненко, Олександр Грішин, Олександра Урсуляк, Поліна Агуреєва, Євген Антропов, Аглая Шиловська, Євгенія Дмитрієва, Гліб Підгородинський, Роза Хайрулліна, Ігор
Гордін, Дмитро Куличков та інші
В одному з московських парків знаходять труп
40-річної жінки. На думку слідства, її смерть настала з природних причин, тому кримінальну
справу не заводять. Однак чоловік загиблої – банківський аналітик і колишній математик Сотников – упевнений: його дружину вбили. Зневірившись
знайти підтримку у органів правопорядку, він починає власне розслідування. Не маючи жодного
стосунку ні до медицини, ні до юриспруденції, але
володіючи блискучим математичним розумом,
Сотников стає профі у новій для себе справі. А незабаром робить два висновки. Перший – його дружину справді убили. Другий – у неї був коханець...

Х/Ф «ОДРУЖИТИ МІЛЬЙОНЕРА!»

СТБ
05.40 Х/Ф «ЧОРНА СТРІЛА»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
10.55 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
15.05 «Україна має талант!-6».
Гала-концерт. Оголошення
переможця»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.30 «Один за всіх»
21.40 Х/Ф «ОСТАННЯ РОЛЬ
РІТИ»
23.45 «Вагітна у 16»
00.40 «Доньки-матері»
01.35 Х/Ф «КОХАНА ЖІНКА
МЕХАНІКА ГАВРИЛОВА»

НОВИЙ КАНАЛ
06.25 М/ф «Ведмідь Йоги»
07.40 Х/Ф «ПРИВИД ЗАМКА
КЕНТЕРВІЛЬ»
09.35 Х/Ф «ПЕРШИЙ ЛИЦАР»
12.10 Файна Украйна
14.10 Хто зверху-2
16.05 Т/с «Вороніни»
18.05 Х/Ф «ЗАЛІЗНИЙ ЛИЦАР»
20.40 Х/Ф «РОБІН ГУД - ПРИНЦ
ЗЛОДІЇВ»
23.25 Х/Ф «КОНАН»
01.40 Х/Ф «КРАСУНІ»
03.30, 04.20 Зона ночі
03.35 Зірка Вавілова

П’ЯТНИЦЯ

20.10

Країна: Росія, 2010
Жанр: мелодрама
Режисери: Валерій Усков, Володимир Краснопольський
У ролях: Лідія Федосєєва-Шукшина, Андрій Леонов, Алла Юганова, Наталя Унгард, Євдокія Германова, Олексій Булдаков, Олександра Флоринська, Наталія Корінна, Ніна Розанцева
Літня пані Ніна Петрівна завжди дотримувалася твердого правила: вибрати гарну дружину
надто серйозна справа, щоб довірити її самим чоловікам. Цим принципом вона керується і стосовно свого єдиного сина Колі. Раптом виявляється,
що він насправді не може забути свою Люсю, яку
мати 16 років тому за допомогою обману викреслила з його життя.
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КІНОРЕЦЕНЗІЯ

ГОДЗІЛЛА: ПОГЛЯД УСЕРЕДИНУ

Анна РОСТОВА

П

ам’ятаю, з яким запалом
дивилася в дитинстві
екранізації про
гігантського доісторичного
динозавра-мутанта, щл
прокидається після сплячки і
тероризує людство.
Загалом фільмів про Годзіллу
понад 30, втім український глядач
мав би запам’ятати найкраще версію 1998 року. У, відверто кажучи,
посередній стрічці від Рональда
Емеріха Нью-Йорк здригався від
з’яви монстра, величезну ящірку не
зупиняли ні кулі, ні вся міць Білого
Дому. Тодішні спецефекти здавалися
витвором мистецтва, правдивими і
реальними. Шкірою йшов мороз, а
коли вимикали світло, у темряві ввижалися монстри.
Минула енна кількість років,
і кінорежисери знову вдалися до
екранізації японської історії про мегаящірку. Цього разу своє бачення
Годзілли показав режисер Гарет Едвардс. Цікаво, що фільм екранізува-

ли спільно з японцями, тому стрічка
має на меті повернутися до головного задуму створення: не налякати
диво-монстром, а показати, хто його
оживив. Під «хто» розуміємо – людство.

АФІША
ВОЛИНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ХОР
Початок: 19:00
Місце: Волинський обласний музичноТРАВНЯ драматичний театр імені Тараса Шевченка
Концерт Волинського народного хору
Деталі за телефоном: (0332) 24-02-41

30

ДЖАЗ-БЕНД «SHOCHOLAD»
Початок: 19:00 Місце: «Ring DJ Café»
Львівський гурт «Shocholad» виконає джазову
ТРАВНЯ програму, ведуча – Наталка Войтович
Деталі за телефоном: (066) 358-77-11

30

ГУРТ «ТРИСТАВІСІМ»

31

ТРАВНЯ

Початок: 21:00
Місце: клуб «Оболонь»
Запальний рок-фольк-гурт з Ужгорода презентує альбом «Лачо»
Деталі за телефоном: (050) 215-41-56
-56

ФЕСТИВАЛЬ БУЛЬБАШОК
К
Початок: 17:00
Місце: головний корпус
ЧЕРВНЯ Східноєвропейського
національного університету
тету
Фестиваль мильних бульбашок. У
програмі – графіті, музичний супровід
від
ді-джеїв, виступ ролерів, капоейристів,
тів,
школи козацького гарту, акробатів,
співаків, безплатне морозиво та, звісно, запускання бульбашок

1

НАЦІОНАЛЬНИЙ ХОР ГРУЗІЇ «ТБІЛІСІ»
Початок: 19:00
Місце: Волинський обласний музичноЧЕРВНЯ драматичний театр імені Тараса Шевченка
Ансамбль «Тбілісі» презентує програму «З любов’ю
до України»
Деталі за телефоном: (0332) 72-61-79

2

Режисер Едвардс до того знімав
фільми для BBC та мав у своєму доробку картину «Монстри» з мізерним сюжетом. Цього разу проект Едвардса виявився куди масштабнішим
та коштував 160 мільйонів доларів.

Тому стрічка рясніє небувалими
сценами, де хмарочоси складаються,
немов карткові будинки, машини
літають у повітрі, а міста йдуть під
воду. Втім для режисера не це у фільмі головне. Топ-персонажем залиша-

ється людина, головний герой Форд
Броді, який опинився у самісінькому
епіцентрі подій.
За сюжетом, американський інженер втрачає дружину під час сейсмічної активності в Японії. Минають роки, втім він не полишає спроб
дізнатися про таємницю смерті коханої. Чоловік одержимий думкою
про секрет, приховану змову. За 15
років до нього приїжджає син, Форд
Броді, і почалося… Годзілла постає
з морських глибин, світ накривають величезні комарі. Далі все розвивається за класичним сюжетом
фільмів-катастроф подібного типу,
де не обійтися без смертей, геройства та сімейних сцен.
Фільм був одним з найочікуваніших 2014 року та розрахований на
масового глядача. Втім, на відміну
від минулих екранізацій, сам монстр
не такий уже й злий, та й зовсім не
головний монстр, а бачення режисера з очікуваннями багатьох розбіглися. Спецефекти отримали, втім
монстра не злякалися. Можливо, не
туди дивилися, а можливо, Едвардс
не допоміг розгледіти та підкреслити
основний лейтмотив: природа всесильна, людина смертна і бавитися у
божків не варто.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

«РІЧ У ТОБІ»

(США, 2013)
Режисер: Кет Койро
Хороший приклад того,
що для себе я можу сміливо
називати сучасним хіпстерським кіно мелодраматичного напрямку. Історія письменника, який видає книги з
описами вже знятих фільмів,
має суттєві проблеми з міжлюдським спілкуванням та
особистим життям, а також
вірить у своє повноцінне літературне майбутнє. Нове
знайомство із симпатичною
працівницею улюбленого кафе ставить життя героя з ніг на
голову. За порадою друга, той вирішує стати для неї ідеальним чоловіком, послуговуючись для цього інтересами з анкети дівчинки на «Фейсбуці». І пішло… Звісно, тут вам і перші
поцілунки, і перші «люблю», і перші розбірки з розлуками, і
щасливі закінчення. При цьому – з абсолютною відсутністю
ванілі як такої. Чудовий фільм для хороших людей. Можна!

«ЗУЛУ»

(Франція, ПАР, 2013)
Режисер: Жером Салль
Чудова кримінальна драма
про реалії жорсткого апартеїдного життя в ПАР. Тут вам і
таємниче вбивство дівчини, і
загадковий наркотик, який доводить людей до біснуватості,
і безстрашні герої з драконами
свого минулого та теперішнього, і жорстокі мафіозі, й навіть гарні краєвиди. Наявність
у фільмі Фореста Уітакера та
Орландо Блума тільки додають
йому ваги. Про роль останнього в «Зулу» хотілося би сказати окремо: одне з ліпших екранних перевтілень британця з тих, що я бачив. Варто!

«ТОКАРЄВ»

(США, Франція, 2014)
Режисер: Пако Кабесас
Минуле не несе в собі жодних уроків; хіба якщо це не
твоє минуле. Твоє ж тебе переслідує, хай як ти втікай від нього і починай усе спочатку. Історія колишнього бандюка, який
став порядним бізнесменом та
благополучним
сім’янином.
Одного вечора його доньку
викрадають, і герой має пройти всі кола пекла, знищити
колишніх друзів, осердя мафії,
щоб виявити, що ж сталося
насправді з його єдиною кровинкою… Неочікувано і якось
на диво глибоко. Ніколас Кейдж, один з найпродуктивніших
акторів сучасності, як завжди, тримає марку своєю шикардосною грою. Поціновувачам бойовиків варто подивитися
фільм!

«ГОДЗІЛЛА»

(США, Японія, 2014)
Режисер: Гарет Едардс
Чергова екранізація історії про одного з найкультовіших монстрів світового
кінематографа
справила
враження якоїсь глобальномарнотратної недоладності.
А очікування глядацької аудиторії були ще тими, вправно підігрітими якісними й
ефектними промо. Проте
ніхто не знав, що монстрів
буде більше, що актори будуть ніякими, що кліше буде
більше, ніж драматичної виразності описуваних подій.
А загалом, фільм про катастрофу, з якою зіткнулися країни Тихоокеанського басейну, як вдало підмітив один кіноглядач, став фільмом-катастрофою про сам Голлівуд. Часи,
тенденції…

Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ
Тетяна ГРІШИНА

Л

учани Світлана Лисенко та
Олександр Ярмолюк рік тому
купили подорож до Греції. Для
дівчини це була перша мандрівка за
кордон і, як виявилося, надзвичайно
продуктивна. Їхній квиток став учасником
проекту «Кращий відпочинок на землі»
від Мережі Агенції Гарячих Путівок. Серед
завдань – відзняти відео про себе, яке
вразило б журі. Відео визнали найкращим,
і переможці отримали шанс безплатно
побувати у понад 25 країнах світу. З
роботою довелося попрощатися, втім нині
у молодих людей за плечима гігабайти
фото, море спогадів, спільні емоції, досвід
та бажання й далі пізнавати світ.
– Минув рік, як ви почали ваше затяжне
турне. Пригадай свої емоції, коли лише дізналися, що виграли мандрівки.
– Мені не вірилося. Пам’ятаю, як відзнявши відео, ми дуже потомилися і говорили
перед сном. Спочатку думали, що точно виграємо, бо якось усе так складалося на нашу
користь. Придумали ролик, знайшли оператора. Сидимо та говоримо: «Ну, певно, ми виграємо. А якщо хтось заплатить, обмане і ми
не переможемо, то нас це так засмутить. Давай
не будемо про таке думати і будемо уявляти, як
ми зрадіємо перемозі». Як налаштувалися, так
і сталося.
– Як рідні відреагували на вашу перемогу?
– Мама взагалі не вірила. Питала: «А вас не
змушують щось перевозити?». А Сашин тато
думав, що ми поїхали на роботу. Я всім розказую, що ми маємо лише писати статті про наші
поїздки – та й усе.
– Але я знаю, що у вас було завдання фотографуватися біля пожежних машин, бо це
символ туркомпанії.
– Так, було. Ми намагалися у кожній країні
знайти таку. Не завжди це вдавалося у автобусних турах. Але останнім часом так траплялося,
що ми проїжджали повз пункти рятувальників, тобто їх не шукали, а вони самі нам траплялися на дорозі. Навіть в Індії випадково
знайшли пожежних.
– Як рятувальники реагували на вас?
– Частина думала, що ми теж пожежні й
хочемо досвід перейняти.
– Яку кількість країн ви загалом відвідали?
– Якщо чесно, ми ще не порахували. Наприклад, у Туреччині побували двічі: на Егейському узбережжі та Середземному.
– Яка країна вам найбільше сподобалася?
– Я практично ніде до того не була. Їздила
лише Україною, тому мені важко щось виокремити, все чудове. Саша бачив трошки Європу,
їздив у тури. Якщо брати морський відпочинок, то мені запала в душу Греція, Чорногорія. У Греції дуже чисте море, краєвиди, греки
дуже дружелюбні, гостинні. У Чорногорії немає таких гарних готелів, там вілли. І тому все
узбережжя може бути в твоєму розпорядженні. Усі пляжі, лагуни. І, звичайно, дуже сильне
враження на нас справила Шрі-Ланка. Переліт
туди триває дев’ять годин. Шкода, що ми мали
лише п’ять днів, але і за цей час встигли багато
чого відвідати. Уперше побачила океан, до того
були лише моря. Це зовсім інший світ. Вони
живуть у хижах, там так зелено, самі джунглі.
– Там немає будинків з цегли?
– Є, але у містах, не в курортній частині. До
слова, там дуже дешеві поїзди. За дві гривні ми
їздили дуже далеко. Доступні продукти, фрукти. Якби на Шрі-Ланку переліт був не такий
дорогий, то літали би туди дуже часто. Крім
того, якщо порівняти Шрі-Ланку з Індією, то
вона набагато чистіша і екзотичніша.
– Індія вас вразила?
– Від цієї країни ми багато чого очікували,
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ся життям. Не думають про якісь проблеми.
Живуть, працюють, ведуть розмірений спосіб
життя. Сподобалися дуже Швейцарія і Барселона. Це місто з душею. Варто посидіти в одному з тих сквериків, послухати мову, відчути
місто, запам’ятати його.
– Яка країна найдорожча?
– Емірати, Швеція, Норвегія. Якщо перевести на наші гроші, то горнятко кави коштує
в Швеції 80 гривень. Один магнітик – понад
сто гривень. Хоча для них це смішні ціни. Екскурсії – 35-60 євро. Для європейців це невеликі
гроші. Для нас – це тисяча гривень.
– Ви подорожували під час переломного
для країни періоду. Як реагували на вас європейці, знаючи, що ви з України?
– Нас постійно розпитували про Україну.
Особливо в Італії та Іспанії, де багато наших.
Наш гід сказав, що про Україну тепер знає вся
Європа. У Мілані ми були на автобусі з українськими номерами. Гід каже, що після двадцятого він перестав рахувати людей, які питають:
«Ви справді з України? У вас же ж війна!».
– На твою думку, подорожі треба планувати чи покладатися на випадок?
– Найкращі наші поїздки були сплановані.

Ніде
рлан

ди

Іспанія

але
вона
здалася
не такою однозначною. Кожна поїздка, в тому числі в Індію,
нам сподобалася. Але це геть інший світ. Ми
були в Гоа, там дуже брудно. Місцеві жителі
дивно реагують на білих людей. Фотографують, просять сфотографуватися, або ж вдають,
ніби фотографують один одного чи пейзаж, а
насправді знімають дівчат у купальниках. Це
зовсім інший світ без тротуарів, у сарі, з іншою їжею. Ми куштуємо рибу чи м’ясо, а вони
настільки приправлені, що не відчувається
смак. З іншого боку, там теж гарно, є дельфіни. Якщо є бажання просто побувати в Індії,
поставити галочку, відчути себе хіпі, практикувати йогу, або ж відвідати якісь місця, то
варто поїхати в Гоа. Але мені там було не геть
спокійно.
– Фінальною крапкою для вас був український відпочинок. Як турист вже зі стажем,
скажи, чим тебе вразила батьківщина?
– Ми, якщо чесно, переживали за Україну:
якою вона нам здасться після стількох місць.
Дуже хотілося, аби ця подорож не була якась
нижча за класом. Наші страхи не виправдалися, бо відпочинок на Прикарпатті був чудовим,
цікавим, живописним. Наприклад, дуже сподобався Івано-Франківськ. Місто комфортне,
гарне, європейське і водночас проукраїнське.
А що найголовніше – воно зовсім поруч. І, звісно, Карпати – краса гір, водоспадів, храмів.
– Після поїздки пам’ятаю, як ти сказала,
що все ж таки Луцьк для тебе найкраще місто. Чому?
– Я сама не знаю. Взагалі я з Черкаської області, багато вже де була, маю з чим порівняти.
Але Луцьк дуже комфортний, він має якусь життєву силу. Є урбанізовані міста для роботи, ве-

дення бізнесу,
заробляння грошей.
Наприклад, в Еміратах ніхто навіть
пішки не ходить. Поїхати, подивитися – так. А
дихати немає чим. Одна пластмаса. А в Луцьку
комфортно жити.
– Як ви долали мовний бар’єр?
– Якщо ви знаєте англійську, то скрізь буде
порозуміння. Ті, хто працює у сфері туризму і
обслуговування, володіють англійською. На тій
же Шрі-Ланці англійською володіють ідеально.
Таке враження, що це для них – як для нас російська мова. До слова, російськомовних теж багато у сфері туризму, бо є чимало туристів з Росії і вони люблять, аби з ними говорили їхньою
мовою. У Єгипті один бармен хвалив українців
за те, що ми вивчаємо англійську, а не вимагаємо, як росіяни, сервісу україномовного.
– Яка країна Європи сподобалася найбільше?
– Дуже сподобалася Австрія. При чому
будь-яка: і міста, і гори, і літні, і зимові. Зелені
луги, кульбаби, щасливі «Мілки». Німці і австрійці дуже чіткі, пунктуальні, злагоджені. За
їхніми потягами можна годинники звіряти.
У який туалет не зайди – все на місці, чисто,
працює. Але вони тобі ніколи не пробачать,
наприклад, порушення правил. Плач, вмирай, але якщо винен – то винен. У Франції
ж можна попосміхатися, попросити якусь
поблажку. В Австрії ми мали відвідати водоспад. Збили компанію і купили квитки на
станції. Так-от, наша подорож була розбита
на чотири пересадки. Квиток один, а пересадки чотири. Приїжджаєш на автобусі до певного пункту, а через дорогу вже чекає інший.
На третій точці чекає поїзд. Станція пропонує таку схему, аби дістатися найшвидше до
фінальної точки. І все чітко, без затримок.
Таке враження, що європейці насолоджують-

Потрібно наперед почитати
про країну, її визначні місця, відгуки, як діє транспорт. З собою варто брати
гроші, документи, зручний одяг і аптечку. І
ще одна порада – купувати якісне взуття. Бо
найкраще міста взнаєш, якщо обійдеш.
– Були якісь комічні ситуації?
– Усього і не згадаєш. Пам’ятаю, як ми вирішили попливти у Греції до острова. Нам здалося, що він недалеко. Ми ніби непогано плаваємо, але дорога в один бік тривала 40 хвилин.
Коли допливли до острова, то зрозуміли, що,
можливо, дурницю зробили. Бо ж усяке може
бути. До слова, речі ми залишали на березі і їх
ніхто не забрав.
– Куди ти хотіла б повернутися?
– Певно, у ту ж таки Грецію. Там гарно,
люди чудові, смачна і корисна кухня. У кафе
власники працюють офіціантами, кухарями
і не думають, що це не престижно. Якось так
по-сімейному, спілкуються з відвідувачами,
приділяють увагу, привітні. У нас таке не часто
зустрінеш. А взагалі, якщо порівняти Україну з
європейськими країнами, то наші люди поведінкою схожі до європейців, чогось прагнуть,
мають свою думку. Єдина відмінність: якщо
ти можеш і хочеш, то у Європі обов’язково досягнеш мети, тобі не заважатимуть. В Україні
ж можливі палиці в колеса, не все залежить від
людини, є корупція.
– Куди ще хотіла би поїхати?
– Певно, у Мексику, на Кубу, Америку, Грузію. Раніше я собі навіть не дозволяла мріяти.
Пам’ятаю, що у дитинстві в анкеті на запитання «Куди хотіли б поїхати?», то всі максимум
писали про Париж чи Венецію. Тепер уже я
географію підучила. : ) Багато хто думає, що ми
за рік втомилися від постійних перельотів. Насправді це дуже затягує. А нині щоразу, купуючи якусь річ, я задумуюся: витратити гроші чи
відкласти на подорож?
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ФУТБОЛ

ТРИ ГОРІШКИ ДЛЯ ФФУ

ВОЛИНСЬКЕ ДЗЮДО НАБИРАЄ «ЛЕГІОНЕРІВ»

Павло Філонюк
Команди УПЛ на літніх канікулах, і саме
час футбольним функціонерам задуматися
про новий сезон. Нині перспективи його
проведення надзвичайно туманні, адже невідома навіть кількість команд, які гратимуть у вищому дивізіоні.
Рік тому з Прем’єр-ліги за підсумками
сезону не вилетіла жодна команда, бо жоден
клуб першої ліги не зміг фінансово потягнути участь у вищій лізі. А з тих, хто гроші
знайшов, ніхто не зумів пройти обов’язкову
процедуру атестації у відповідному комітеті
ФФУ і відповідав би вимогам до клубів УПЛ.
Відтак у чемпіонаті залишили запорізький
«Металург» і «Говерлу», які мали б «вилітати», бо посіли 15 і 16 місця відповідно…
Наступний сезон загрожує стати ще
більш унікальним. У ході чемпіонату внаслідок відсутності фінансування знявся
київський «Арсенал». Події в Криму поставили під сумнів участь «Таврії» і «Севастополя». Ймовірні і нові втрати, адже бюджети більшості клубів УПЛ тріщать нині по
швах. Тому станом на кінець травня ніхто
не знає (а Федерація футболу України традиційно набрала води у рот з цього приводу), скільки команд залишиться у елітному
чемпіонаті, скільки клубів вийде в УПЛ із
першої ліги.
Кажуть, що ФФУ нині верстає календарі для трьох імовірних форматів чемпіонату
України – за участю 16, 14 і навіть 12 команд.
Перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов зізнався, що є п’ять планів-календарів
для перерахованих вище трьох форматів
змагань. Один план і єдиний формат проведення змагань оберуть загальні збори
Прем’єр-ліги, час скликання яких наразі
невідомий. Тому з високою вірогідністю
можна стверджувати, що новий чемпіонат
відтягуватимуть наскільки це можливо, очікуючи і фінансових гарантій участі клубів, і
закінчення АТО на сході країни.

ХРОНІКЕР

ЯК ГРАТИМУТЬ У
ФУТБОЛ В УКРАЇНІ?
ШІСТНАДЦЯТЬ
Це найбільш консервативний варіант –
16 команд. Традиційні два кола і 30 матчів
для кожного з клубів. Так грають у Португалії, Росії, Чехії, Сербії.
ЧОТИРНАДЦЯТЬ
Це вже компроміс на випадок «недобору» клубів. Зменшується кількість матчів –
їх буде 26 при змаганнях у два кола.
Варіант такого чемпіонату – Болгарія,
але там після двох кіл проводять плей-офф
– чемпіонський і за виживання в еліті.
ДВАНАДЦЯТЬ
Це найпесимістичніший варіант, який
означає, що Українська ПЛ втратить чотири команди – дві кримські і ще дві найбідніші. Хай як дивно, але таке рішення
найперспективніше з точки зору інтересу
до першості. Такий формат використовується, наприклад, в чемпіонаті Бельгії.
Спочатку всі команди проводять два кола
(22 матчі для кожної команди), після чого
за їх підсумками чемпіонат ділиться на два
міні-чемпіонати з шести команд: кращі розігрують чемпіонський титул і місця в єврокубках, а гірші ведуть боротьбу за збереження місця у вищій лізі. І скрізь є інтрига!
Всього команда може провести впродовж
такого сезону 32 поєдинки. До слова, у Данії та Албанії 12 команд грають у три кола,
але такий принцип трохи несправедливий,
бо комусь після жеребкування доведеться
грати із кожним суперником два матчі на
виїзді, а комусь – вдома.

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Ч

емпіонка Європи серед молоді
рівненчанка Анастасія Турчин з
цього року приносить залікові очки у
скарбничку Федерації дзюдо Волині (ФДВ).
Віце-президент ФДВ Олександр Грицуняк
пригадує, що до них звернувся рівненський
тренер Михайло Романкевич і запропонував
заявити його вихованку в консолідований залік двох областей.
Положення про Комісію з питань встановлення консолідованого заліку організаціям
фізкультурно-спортивної спрямованості за
отримані спортивні результати в разі переходу
з однієї організації до іншої членів збірних команд України затвердив 14 березня 2006 року
тодішній міністр Мінсім’ямолодьспорту Юрій
Павленко.

– Тренер Мигайло Ромашкевич – це давній
мій друг, і я знав, що Анастасія хороша спортсменка й результати вона показує стабільно високі, у всіх вікових групах була в основі збірної
України, – пригадує Грицуняк. – Отже, Ромашкевич сказав, що у Рівному в них є проблеми
з фінансуванням, і запропонував перейти на
систему консолідованого заліку. Тобто Волинь
виділяє частково кошти на виїзди спортсменки, а залікові очки від її перемог ідуть на рахунок і рівненської, і волинської федерацій. Законом це передбачено і дозволено. Ми подали
документи в Комісію з питань встановлення
консолідованого заліку Міністерства молоді та
спорту України, і нам не відмовили.
Перша волинсько-рівненська медаль народилася у Сумах. На відкритому Кубку України
з дзюдо серед дорослих рівненчанка виборола
друге місце, у фіналі поступившись донецькій

СПОРТИВНА АКРОБАТИКА

ЛУЦЬКІ ШКОЛЯРКИ ВЗЯЛИ
«БРОНЗУ» НА ДОРОСЛОМУ ЧУ

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

У Вінниці відбувся Чемпіонат України серед дорослих зі спортивної акробатики.
У чемпіонаті брали участь
близько 200 спортсменів з 12
міст України. Луцьк на змаганнях представляли вихованки
заслуженого тренера України
Олени Кришпінович.
Волинська акробатична
група у складі Дани Карпович,
Софії Ткачук та Устини Коцепули за медалі конкурувала
ще з одинадцятьма трійками.
Двом лучанкам по 16 років, а
верхній лише 12. На змагання
запросили юнацькі трійки лише ті, які відряджають на Чемпіонат світу, серед них і волинська група.
– У нас допускаються молодші спортсмени, тільки їм обмежують складність. Дорослі
виступають у відкритій тяжкості, яку можуть
набирати в будь-якому порядку, а молодші
змушені в більшій мірі сподіватися на очки за
техніку,– пояснює Олена Кришпінович.

Якраз завдяки хорошому
технічному виконанню, хоча
й з обмеженою складністю,
лучанки зуміли обійти багато досвідчених груп та взяти
треті місця в багатоборстві
та баластовій справі, що в
підсумку дало нашим спортсменкам «бронзу» чемпіонату.
– Я не зовсім задоволена
виступом дівчат на цих змаганнях, хоча результат – дуже
хороший, – коментує тренер.
– У нас ще є три тижні підготовки, щоб підлікувати дрібні травми. А 26 червня ми зі
збірною України виїздимо на
збір, і потім зразу їдемо до
Франції на Чемпіонат світу вже у нашій віковій категорії 12-18 років.
Олена Юріївна пояснює, що головне завдання на світовій першості – потрапити у
фінальну вісімку, обійшовши 35 найкращих
акробатичних груп у світі цієї вікової категорії. «Це складно, – підсумовує тренер. – Потрапляння у фінал – це вже досягнення, але
ми будемо старатися».

спортсменці Вікторії Туркс. Та серед двох сотень найкращих дзюдоїстів країни «срібло»
Анастасії виблискує по-особливому. 18-річна
рівненчанка вже на рівних бореться зі спортсменками, старшими на п’ять років.
Відправити Анастасію на дорослу першість
України вирішив головний тренер олімпійської збірної команди України, покладаючи на
неї великі надії. Він прогнозує, що дзюдоїстка
за два роки до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро завоює олімпійську ліцензію.
– У неї є великі шанси виступати на Олімпіаді. За ці два роки до Олімпіади вона має
їздити на ліцензійні турніри – кубки та чемпіонати світу і Європи – і набирати залікові
очки, – пояснює Олександр Іванович. – Торік
українська збірна мала 12 ліцензій, але Міжнародна федерація дзюдо дозволила лише десятьом українцям виступати. Найімовірніше, два
місця з України тоді зняли на користь країн, де
дзюдо тільки розвивається.
Хоча Анастасія тренується в Рівному, час
до часу вона приїздить до Луцька на велике
п’ятничне тренування. У місті вже стало традицією щоп’ятниці збирати всіх місцевих дзюдоїстів та іногородніх спортсменів у «Колосі»,
щоб провести велике спільне тренування.
– У неї хороша техніка, тренується Анастасія давно. Її вже знають і в Європі, і в світі.
На таких тренуваннях вона передає досвід і нашим молодим дівчатам, – каже віце-президент
ФДВ. – Вона не просто виходить на килим і
лускає суперників, як горішки, а після сутички вона завжди дає нашим дзюдоїстам поради.
Аналіз сутички від такої досвідченої спортсменки луцьким дзюдоїстам дуже корисний.
Окрім рівненчанки, у ФДВ є ще один легіонер, що працює за схемою консолідованого
заліку. Володимир Сорока з Києва теж з цього року дає області залікові очки. Правда, на
змаганнях гран-прі в Туреччині у квітні він
травмував спину, тому поки заліковує травму.
Зазначимо, 31-річний дзюдоїст у 2009 році став
чемпіоном Європи, у 2011-му виграв командний чемпіонат континенту, а у 2012 році став
срібним призером Чемпіонату Європи.
А от Анастасія Турчин у залікових перегонах стартує вже цими вихідними в Мадриді на
Кубку світу, а далі – Кубок Європи в Словенії.

ГІРСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД

У ЧЕСЬКИХ ГОРАХ
ЗНАЙШЛА «СРІБЛО»
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ
Лучанка Яна Беломоїна виграла срібну нагороду на етапі Кубка світу, що пройшов у
чеському містечку Нове Мєсто.
Зазначимо, велосипедистка програла переможниці етапу – чемпіонці Франції – 1 хвилину 49 секунд. Наступний етап Кубка Світу, в
якому візьме участь лучанка, відбудеться вже
цими вихідними в Німеччині. А опісля свою
силу та витривалість Яна випробує на Чемпіонаті Європи.
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

АНЕКДОТИ
— Чому Путін не прислав спостерігачів на вибори в Україну?
— Не хотів, щоб громадяни РФ
бачили, що бувають чесні вибори!
У Криму спостерігається сплеск
безробіття. Люди скаржаться, що за
носіння триколорів і крики «Росія!
Росія!» вже ніхто не платить.
Оголошення напередодні президентських виборів в Україні:
«Віддам у хороші руки легітимного Президента України. Або втоплю.
В.В. Путін».
Фальсифікації по-донбаськи. На
Донбасі не купують потрібні голоси
виборців, а відстрілюють непотрібні.
Вирішив зібратися з думками. Жодна думка на збори не прийшла...
Після вчорашнього візиту Путіна до Китаю багато хто почав розуміти: Росію ніхто не поставить на
коліна. Бо її дуже складно буде витягнути з-під Китаю.

С

тарий ринок... Багато хто ним
захоплюється – тут можна багато
чого придбати дешевше, ніж у
магазині. Комусь він не подобається з різних
естетичних причин – бруд, антисанітарія,
недоречність генделю під замком тощо.
Інколи з уст лучан можна почути фразу, ніби
базар тут був завжди. Але насправді, попри
свою назву, цей ринок не такий уже й старий.
Його початки сягають всього-на-всього
1960-х років.
У давнину Луцьк був оточений суцільними
болотами і річками. Річка Глушець – одне із

давніх природних водних утворень біля
Лучеська. Вона відгалужувалася від Стиру,
текла попід містом і в Стир же впадала.
Глушець починався в районі сьогоднішньої
вулиці Парковий Узвіз (Тещин Язик) і
впадав у Стир біля Красненського мосту
на Ковельській. А основна частина річки
текла на місці нинішнього центрального
парку і ринку. Так було аж до 1920-х років,
коли міська влада вирішила висушити
річку і розпланувати забудову на звільненій
території. Проект генерального плану міста
1937 року передбачав влаштування тут

доріг, житлових кварталів, школи, театру,
будівлі магістрату. Не реалізували його через
війну і входження Волині до складу «тюрми
народів».
У шістдесятих роках прямісінько під стінами
середньовічного замку Любарта влаштували
перші кілька торгових рядів. Так почалася
історія Старого ринку. Його назва обманула
не одне покоління приїжджих, які вважали,
що ринок такий же старий, як і замок. Але
насправді базар біля Старого міста – суто
радянське явище. Сьогодні є ідея його
перенести. Чи відбудеться це, покаже час.

Донецька народна республіка
через розбіжності між сепаратистами може розпастися ще на кілька
держав.
Путін телефонує у «Газпром».
— Ну що, газопровід у Китай
побудували?
— Побудували, Володимире Володимировичу.
— Газ пішов?
— Газ іще не пішов, але китайці
вже полізли.
— Тату, а купімо шалав!
— Добре, синку, тільки це лаваш
називається.
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 22 травня 2014 року
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«МИ ЖУКІВ ДАВИЛИ-ДАВИЛИ, ДАВИЛИ-ДАВИЛИ…»

ЯКИМИ «КОЛОРАДОСИ» ПОТРАПЛЯТЬ У ВІКІПЕДІЮ? ВАРІАНТ ХЛ
Запропонував свій варіант
Олесь ГАВРИЛОВ
Колорадоси або колоради – збитошна
назва східноукраїнських проросійських
сепаратистів, колаборантів, бойовиків
та найманців, які під час російської
інтервенції в Україну (2014) виокремлюють себе чорно-жовтою (чорнооранжевою) смугастою «георгіївською
стрічкою». Зовні стрічка нагадує «масть»
колорадських жуків, через що дістала
назву «колорадська стрічка».
Вважається, що цей термін вигадав
російський репортер, телеведучий
і публіцист Олександр Невзоров.
Він вважає її символом нацистів і
власовців, як і російський триколор.
Нову лексему – «колорадоси» – почали
також використовувати народний
депутат України Леся Оробець,
російський політик і публіцист Валерія
Новодворська.
«Колорадосів» (як і тітушок, «козаків»
і чеченських бойовиків) російські
спецслужби своїм професійним
жаргоном називають «консервами».
ПРО ПРИРОДУ ВИДУ
Мовою біологів «колорадос» –
найненависніший халявник в
людей, загарбник, єдиний колишній
американець, в якого немає претензій
до решти світу та Росії, окрім як до
України. На відміну від тарганів у голові
та «жучків» у телефоні, не боїться
людей. Любить Крим, жерти сало,
ворушити гітлероподібними вусиками.
Крім того, є термін «колорадський
жук», у цьому випадку йдеться про
покидька, який «калу радіє» або ж із

собі подібним «калом» радиться.
Загалом колорадоси – з родини
україноїдів, це серйозний з економічної
точки зору шкідник. Довжина тіла
приблизно 176 см, забарвлення
яскраво-жовте або помаранчеве
з п’ятьма поздовжніми темнокоричневими смугами на кожному з
крил. Кількість сірої речовини дещо
менша за норму. Здатні здійснювати
довгі перельоти на нові пасовиська.
Походження колорадосів не зовсім
зрозуміле, але видається вірогідним,
що не штати Колорадо й Мексика,
як це раніше вважалося, є частиною
їхнього первинного ареалу.
Колорадоси з’явилися в результаті

довгої селекції «гомо советікус» та
«гомо путінус». Первинною статевою
ознакою «колорадоса» біологи і
психіатри вважають «колорадську
гарячку»: манію сепаратизму, комплекс меншовартості та великодонецького шовінізму, спонтанні
бажання приєднатися до «Росіїматінки». Після перших осмислених
бажань побрязкати зброєю і
закликів не платити податки у Київ
вчені радять терміново почати
санобробку території.
ІСТОРІЯ ПИТАННЯ
1933 року колорадос потрапив до
Німеччини, де його було знищено
тільки через 12 років. Під час та

одразу після війни з ним популяція
надзвичайно збільшилася, і колорадос
почав поширюватися на схід, і тепер
зустрічається майже у всій Європі. Під
час Другої світової війни націоналсоціалістський режим Німеччини
використовував жука з метою
пропаганди, заявляючи, що його
скинули американські повітряні сили.
Американців також звинувачувало і
керівництво радянського окупаційного
сектору Німеччини.
У Великій Британії, Ірландії, на
Балеарських островах, Кіпрі, Мальті та
в південній частині Швеції і Фінляндії
колорадосів наразі не виявлено, що
дає підстави дослідникам вважати
приєднання до Європи одним із
методів боротьби із колорадосами.
Тривалість життя колорадів складає
в середньому 30 років, але частина з
них маскується під мирних жителів, у
таких вчені зафіксували уміння впадати
у діапаузу, що триває два-три роки.
Це дозволяє колорадосу пережити
голодні часи й утруднює боротьбу з
цим шкідником. Відчуваючи небезпеку,
колоради не втікають, а падають на
землю і прикидаються мертвими.
РОЗМНОЖЕННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
Природним кормом для колорадів
колись слугувало листя Solanum
rostratum, але разом з інтродукцією
картоплі в межі природного ареалу
виду сталася зміна харчової основи –
вони налягли на коноплю та опіум.
«Колорадів» навчилися виводити й
штучно: за 4-15 днів із звичайного
диванного таргана, якому промивають
вуса російськими каналами, утворю-

ються червонувато-коричневі личинки
з двома рядами темно-коричневої
свастики на кожному боці. Найкраще
колоради розмножуються і ростуть
неподалік пам’ятників В. І. Леніну.
Перед закидкою на чужий ареал
існування личинка кілька діб живиться
промовами Путіна. Після пресконференцій Януковича настає стадія
передлялечки, яку можна впізнати
через неконтрольовану вимову
колорадосів, нечітку дикцію й ознаки
клептоманії. Передлялечки змішуються
зі звичайними людьми, зариваються в
ґрунт і чекають приходу Царьова.
Залежно від температури, світлового
режиму та якості кормової рослини
колорадоси можуть давати до трьох
поколінь за століття. Утім якість
генофонду щораз погіршується, і з
ними дедалі важче підтримувати навіть
розмову.
ЗАСОБИ БОРОТЬБИ
Вони включають карантинні засоби
та обробку особин при з’яві перших
ознак «колорадської» гарячки. Однак
колорадоси показують високу стійкість
до традиційних методів боротьби з
психіатричними хворобами, швидко
виробляють імунітет до ліків. Але
системні інсектициди, які обмежують
коло спілкування колорадів, роблять їх
нецікавими для інших особин популяції,
не викликають у шкідників ефекту
звикання і дозволяють успішно з ними
боротися. На невеликих локалізованих
ділянках колорадосів зазвичай збирають
вручну та знищують. Для більшого
ефекту можливе застосування кількох
засобів боротьби.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 30 ТРАВНЯ – 5 ЧЕРВНЯ
ОВЕН (21.03-20.04)

ЛЕВ (23.07-23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)

Олександр Мартинюк (11 серпня 1974 р.)

Олександр Пирожик (9 грудня 1970 р.)

У вас може з’явитися нове хобі. Воно пручатиметься, кусатиме вас, але не відіб’ється від прихильності Овнів. Візьмете, одне слово, роботу
додому. Не залишайтеся в офісі до ночі – вантажитимуть ще більше.

Перерва у справах – це затишок у душі, але не
привід сумувати. Ця пауза більше скидається
на затишок перед бурею. Хай там як, але не випускайте ініціативу з рук.

Не варто бути впевненим, що навколишній
світ без вас зупиниться. Ще й як обійдеться,
щоправда, недовго, бо Стрільці своїм репетом
здатні злякати насмерть. Багато що доведеться
робити одночасно, і Цезар нервово куритиме
осторонь.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

ДІВА (24.08-23.09)

Євген Мельник (14 травня 1956 р.)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Початок тижня пройде у розбірках на кшталт:
«хто винен?» і «що робити?», а також відзначиться заплутаними проблемами у сфері людських стосунків. Не вляпайтеся в інтриги – позитиву від них ніякого, а «головняк» заробите.

Доведеться мати справу з невігласами та негідниками, яким війна – мати рідна, і які ніколи не чули про святе і патріотизм. Прикупите
зброї та нерухомості. Зорі радять не зраджувати роками випробуваній стратегії управління
своєю кармою.

БЛИЗНЯТА (22.05-21.06)

Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)

Зорі упевнені, що цей тиждень для вас – час
самоаналізу та викопування захованих раніше
секретів. Варто поколупатися в собі разом із
пляшечкою пива. Якщо тарганів у голові не відшукаєте, то хоча б пива вип’єте.

РАК (22.06-22.07)

Олег Чернецький (25 червня 1967 р.)
Софіти слави осяватимуть життєву дорогу. Настав час визначитися, хто ви – перший дядько
на селі чи підноситимете снаряди в столиці.
Крутість та задерикуватість зашкалюватиме,
тому зорі радять не розслабляти пояс та верхній
ґудзик бронежилета.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)
Поспішатимете повільно, бо немає резону
отримати удар долі від тих самих грабель. Шукатимете щастя серед бомонду і гламуру.

СКОРПІОН (24.10-22.11)

Валерій Черняков (13 листопада 1966 р.)
Зірки радять довіритися інтуїції і працювати у
суворій відповідності до її порад. Внутрішній
голос інколи крокуватиме перпендикулярно до
здорового глузду: у точці перетину традиційно
для себе заплющуйте очі і йдіть навмання.

КОЗОРІГ (22.12-20.01)

Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)

Матимете змогу помиритися з людиною, з
якою давно посварилися. Вам випаде нагода
спільно попрацювати, тому колишні образи
забудуться. Зорі й календар нагадують, що
трави буяють, тому нагостріть свої коси.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

Роман Карп’юк (31 січня 1964 р.)

Не скажеш, що у вас тиждень буремний – усе,
як завжди – папери, документи, промови і
червоні стрічки. От тільки червоної доріжки
до літака, який віднесе вас до моря і тиші, не
передбачається. Іспити на носі.

РИБИ (20.02-20.03)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Зорі приготували традиційне запитання агностичного характеру: «І шо далі?». Розмірковуйте над пропозицією недовго, бо образ
людини у футлярі цього разу вам може нашкодити більше, аніж стати в пригоді у непевні часи.

