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ЦІНА ДОГОВІРНА

стор.  8

ЛУЦЬК НА ДВА ДНІ СТАВ ЛУЦЬК НА ДВА ДНІ СТАВ 
МІСТОМ ТВОРЦІВМІСТОМ ТВОРЦІВ
Упродовж двох днів Луцьк зумів зробити хоч і 
маленький, але такий важливий і помітний іміджевий 
крок назустріч своєму культурному й туристичному 
майбутньому. 
23-24 травня у нашому місті 
відбувся фестиваль «Art 
territory: місто творців». Цими 
днями центральні вулиці 
Луцька перетворилися 
на творчі майданчики для 
художників і фотографів, 
поетів і письменників, акторів 
і режисерів, мультиплікаторів 
і дизайнерів, музикантів і 
танцівників.

БЮРОКРАТИ БЮРОКРАТИ 
ЗАПЛУТАЛИСЯ У ЗАПЛУТАЛИСЯ У 
ВЛАСНІЙ БЮРОКРАТІЇ ВЛАСНІЙ БЮРОКРАТІЇ 

МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР ТОЧКА ЗОРУНЕ ДОБАЗАРИЛИСЯ

стор. 7

стор. 13

ОЛЕКСІЙ МОЧАНОВ:ОЛЕКСІЙ МОЧАНОВ: «НАМ  «НАМ 
ТРЕБА ПОДЯКУВАТИ ПРЕДКАМ ТРЕБА ПОДЯКУВАТИ ПРЕДКАМ 
І ПОКАЗАТИ НЕАГРЕСИВНІ ДІЇ, І ПОКАЗАТИ НЕАГРЕСИВНІ ДІЇ, 
ЩОБИ ЗАЛИШИТИСЯ ЖИТИЩОБИ ЗАЛИШИТИСЯ ЖИТИ
В ЦІЙ КРАЇНІ»В ЦІЙ КРАЇНІ»
Автогонщик, співак та волонтер 
завітав до Луцька 19 травня. У 
бібліотеці Східноєвропейського 
національного університету імені 
Лесі Українки проходила його прес-
конференція, а згодом у Палаці 
культури міста Мочанов виступив 
із своєю авторською програмою та 
проектом «Акустичні люди». Захід 
проводили з метою збору коштів на 
допомогу бійцям АТО. 

ЧЕМПІОНКА ЄВРОПИ І 
СВІТУ ВІКТОРІЯ КАЗАКОВА:
«Я НАРЕШТІ 
ЗНАЙШЛА СЕБЕ. 
ЦЕ ЩАСТЯ»

Через непорозуміння з листуванням чи то недбальство, 
а може, й заплановані дії, в судах починається новий бій за 
термін оренди землі на Центральному ринку. Перший раунд 
міська рада, а загалом і депутатський корпус, вже програли
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ХОЛОДНИЙ СЮРПРИЗ:ХОЛОДНИЙ СЮРПРИЗ:  
ЧОМУ, ЯК І ЧИ ДОВГО ЛУЧАНИ БУДУТЬ МОРЖАМИЧОМУ, ЯК І ЧИ ДОВГО ЛУЧАНИ БУДУТЬ МОРЖАМИ  

стор. 9
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КОМУНАЛКА

СКОБ!

ЧОМУ ДЕЯКІ ВУЛИЦІ ЛУЦЬКА ЧОМУ ДЕЯКІ ВУЛИЦІ ЛУЦЬКА 
ЗНОВУ ПІДТОПИЛО?ЗНОВУ ПІДТОПИЛО?

ЛУЧАН КЛИЧУТЬ У ПЛАСТОВІ ТАБОРИ ЛУЧАН КЛИЧУТЬ У ПЛАСТОВІ ТАБОРИ 

СЕЗОН «ГАРЯЧОЇ 
ВОДИ В КАСТРУЛЯХ», 
ЧИ КРАЩЕ 
МИТИСЯ У РІЧЦІ?

же тиждень Луцьк без гарячої води. 
ДКП «Луцьктепло» заборгувало 
«Нафтогазу» понад 50 мільйонів 

гривень. Тому гарячу воду містянам 
повернуть тільки після виплати боргів.  
«Хроніки Любарта» вирішили поцікавитися, 
що про відключення гарячої води думають 
лучани.

Ірина, 26 років, економіст:
– Я обурена таким рішенням, 
вважаю його неприйнятним і 
неприпустимим. Втомилася 
від сезону «гарячої води в 
каструлях». Плачу великі 
кошти за комунальні послуги. 
То чому маю страждати 

через те, що хтось не платить за гарячу воду? 
Потрібно знайти інше розв’язання проблеми, а не 
відключати гарячу воду всім. 

Сергій, 78 років, пенсіонер:
– Переконаний, що в будинках 
тих, хто ухвалив таке рішення, 
гаряча вода є цілодобово. Нехай 
Гунчик і Романюк собі гарячу 
воду відключать, а людям 
назад повернуть. Ситуація має 
вирішуватися запровадженням 
сучасних технологій, а не перекриттям крана. 

Анастасія, 62 роки, 
пенсіонерка: 
– Я не залежу від центрального 
опалення. Вважаю, що 
людям дуже незручно жити 
без гарячої води. Мої діти 
живуть у квартирі, де її нема. 
Пристосовуються до таких 

умов. Але це неправильно і так не має бути. 
Може, ми, українці, ще й не навчилися бережливо 
ставитися до використання газу, гарячої води, але 
це не виправдовує рішення місцевої влади. 

Лариса, 33 роки, безробітна:
– У мене є гаряча вода, тому ці 
проблеми мене не стосуються. 
Хоч вважаю, що це рішення 
помилкове. Люди, звісно, все 
витерплять і пристосуються, 
але чи надовго вистачить 
терпеливості...

Ніна, 64 роки, пенсіонерка:
– Я живу у приватному будинку, 
тому ситуація з відключенням 
гарячої води мені невідома. 
Але це не означає, що я не 
співчуваю іншим людям і 
позитивно ставлюся до того, 
що відключили гарячу воду. Мій 
син живе у квартирі, в нього 

двоє дітей. Тому таке рішення створює багато 
незручностей. 

МОЖЛИВІСТЬ 

П’ЯТЬ КОПІЙОК

ЛИСТ В РЕДАКЦІЮ

СПАСИБІ СПАСИБІ 
ЗА ТУРБОТУ!ЗА ТУРБОТУ!
Ми, підопічні Луцького міського 
територіального центру, хочемо 
подякувати засновнику фонду 
«Новий Луцьк» Ігорю Палиці та 
працівникам фонду за турботу про 
пенсіонерів та інвалідів. За те, що 
у такий нелегкий для держави час 
вони не залишаються байдужими 
до наших проблем та знаходять 
можливість підтримати нас 
продуктами харчування, засобами 
особистої гігієни, оплатою ліків.
Бажаємо вам міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя, подальших 
успіхів у будь-яких починаннях, 
щоденних  справах, сміливих планах 
та сподіваннях.

З повагою Трембицька Марія 
Дмитрівна, Бедлінська Леся Яківна, 

Литовченко Світлана Іванівна, 
Шумук Марія Яківна, 

Вержбицька Ганна Костянтинівна, 
Старкевич Надія Сергіївна
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У ЛУЦЬКУ ДАВАТИМУТЬ 
ГРОШІ НА ІДЕЇ 
Тетяна ГРІШИНА

учани можуть написати міні-
проект покращення благоустрою, 
розвитку інфраструктури міста, 

розвитку вело структури, озеленення та 
отримати співфінансування з міської ради. 

Реалізація проекту розпочнеться у 
червні-липні 2015 року. Така процедура пе-
редбачена у програмі «Підтримки ініціатив 
мешканців Луцька на 2015-2017 роки», яку 
міська рада затвердила 27 травня під час пле-
нарного засідання. 

Програму створено на основі досвіду єв-
ропейських міст, зокрема, такі публічні бю-
джети практикують у польських містах. На-
приклад, у 2015 році фінансування подібної 
програми у місті Торунь складає 60 мільйонів 
євро. 

Щорічний кошторис фінансування про-
грами в Луцьку сягає по 500 тисяч гривень, 
тобто загалом програма буде коштувати 
міському бюджету півтора мільйона гривень. 

З цих грошей частина, а саме 2%, передбачена 
на фінансування промоційних заходів, тобто 
рекламування самої програми. Вона діятиме 
вже у 2015 році.

Згідно з процедурою,  на початку про 
прийом заявок оголосить своїм розпоря-
дженням міський голова. 

«Будь-який лучанин, який має цікаву 
ідею щодо встановлення лавочок, виса-
дження клумб, покращення побуту тощо, 
заповнює заявку ініціативи, де вказує свої 
паспортні дані й додає підписи не менш 
як п’ятнадцятьох лучан, які підтримують 
цю ідею. Одна людина має право подати не 
більш як дві ініціативи», – зазначає секретар 
міської ради Сергій Григоренко.

Надалі заявки реєструватимуть у Центрі 
надання адміністративних послуг. Опісля 
створюється комісія, яка перевіряє кошторис 
ініціативи, можливість її втілення. Фінансу-
вання проекту має сягати не більш як 50 ти-
сяч гривень.  

Надалі такі заявки оприлюднюють на 

сайті міської ради, і жителі самі обиратимуть 
найкращих голосуванням. За результатами 
голосування заявки фінансуватимуть згідно 
з рейтингом до закінчення коштів, передба-
чених для програми. 

«Головна мета програми – аби люди бачи-
ли, що кожен житель може виявити ініціати-
ву і вплинути на розвиток свого міста», – за-
значив Григоренко.

Програмою передбачено співфінансуван-
ня з боку лучан, які мають внести не менш 
як 10% від вартості проекту. Тобто якщо для 
фінансування ініціативи потрібно 30 тисяч 
гривень, то зацікавлені громадяни мають 
внести три тисячі гривень. 

Це робиться для того, аби люди акурат-
ніше і дбайливіше ставилися до ініціативи. 
Такий проект підтримала рада голів ОСББ та 
громадська рада при міському голові. 

Уже тиждень місто заливає рясними 
дощами. Лучани скаржаться на 
підтоплення вулиць та будинків. На 
адресу міської ради надходили звернення 
щодо затоплення дощовими водами 
вулиці Вороніхіна, Дорошенка, Карпенка-
Карого, Мазепи та Відродження. 

Кілька тижнів тому «Хроніки» розпиту-
вали про можливе підтоплення у директора 
Луцького спеціального автотранспортного 
комунального підприємства «Луцькспецко-
мунтранс» Валерія Кузьмича. Він розповів, 
що жодних проблем із мережею водовідве-
дення в разі сильних злив у місті не буде, а усі 
потрібні роботи вже давно проведено. Також 
Кузьмич розповів, що навіть провели рекон-
струкцію зливової каналізації на території 
міської лікарні та поліклініки №2. Але дорога 
на проспекті Відродження 21 травня була все 
одно затоплена, вода стояла на вулиці кілька 
годин, а машини та міський транспорт не мо-
гли проїхати.

Кузьмич пояснив це тим, що каналізація 
забилася під час сильного вітру гіллям та 
листям з дерев. 

«Тепер вона працює усюди. За кожну зли-
вову каналізацію призначено відповідаль-
них, – розповів Кузьмич. – Ми прибираємо 
дороги на вулиці Чернишевського, Львів-
ській, Володимирській та Ковельській. Про-
спект Відродження – це частина, яку чистить 
ПП «Луцьк-комун-сервіс». Тому це не наша 
вина». 

Також Валерій Кузьмич виправдався тим, 
що якби каналізація не була зовсім почище-
на, то вода не зійшла б взагалі. 

Л

Чотири пластові табори «Сильно! Красно! 
Обережно! Бистро!» та попередній загальний 
семінар відбудуться у липні цього року. Лучан 
запрошують не залишатися байдужими та 
взяти участь в таборуванні. 

Метою і пріоритетним завданням таборів 
буде утвердження патріотизму, духовності, 
моральності та формування загальнолюд-
ських цінностей, повідомляють організатори. 
Табори спрямовані на підтримку та розвиток 
скаутського руху й на патріотичне вихован-
ня молоді. Формування здорового способу 
життя є невід’ємною частиною пластового 
табору. Планують організувати чотири пара-
лельні 14-денні табори, зокрема буде органі-
зовано два дівочі та два хлопчачі. 

Таборування пропагує здоровий спосіб 
життя: усі учасники зобов’язані дотримува-

тися правил гігієни, здорового духу та тіла, 
порядку та самоконтролю.  На таборі пе-
редбачається активна погодинна програма 
з рухливими, практичними, мистецькими 
й теоретичними заняттями, які змінювати-
муться за навантаженням відповідно до роз-
витку учасників.  

Кожен із чотирьох таборів матиме свої 
особливості та спеціалізації у програмі: мі-
літарну, мистецьку, навчально-виховну (ви-
шкільну) та патріотичну.

Звертатися просять до голови Пласту на 
Волині Олега Лапковського: oleg.lapkovskyi@
plast.org.ua, (093) 115-44-74; (050) 251-81-64. 
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ДОРОГУ МОЛОДИМ

БЕЗПРЄДЄЛ 
ПІЛЬГИ

НАЙКРАЩИМ ВИПУСКНИКАМ НАЙКРАЩИМ ВИПУСКНИКАМ 
ЛУЦЬКА – ПРЕМІЇ І ВИЗНАННЯЛУЦЬКА – ПРЕМІЇ І ВИЗНАННЯ

ДОВЕДЕНІ ДО ВІДЧАЮ: ЧЕРЕЗ ДОВЕДЕНІ ДО ВІДЧАЮ: ЧЕРЕЗ 
БАЙДУЖІСТЬ У ЛУЦЬКУ МОЖЕ БАЙДУЖІСТЬ У ЛУЦЬКУ МОЖЕ 
РУХНУТИ БУДИНОКРУХНУТИ БУДИНОК

КОГО ПОЗБАВЛЯТЬ 
ПІЛЬГ НА ПРОЇЗД 
У ЗАЛІЗНИЧНОМУ 
ТРАНСПОРТІ?  
Із 1 червня цього року  «Укрзалізниця» скасовує 
пільги на проїзд семи категоріям осіб. Про це 
повідомляє прес-служба «Львівської залізниці».

Відтак пільгами на проїзд у внутрішньому та 
приміському сполученні з початку літа не зможуть 
користуватися такі категорії громадян: учасники 
війни; члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана 
війни; особи з особливими заслугами перед Батьків-
щиною (ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»);  особи з особливими трудо-
вими заслугами; ветерани праці (ЗУ «Про основні 
засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні); діти війни (ЗУ 
«Про соціальний захист дітей-інвалідів»); інваліди 
ІІІ групи (ЗУ «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні»).

У ВОЛИНСЬКИХ 
ШАХТАРІВ НОВИЙ 
КЕРІВНИК   
Генерального директора ДП «Волиньвугілля» 
Михайла Гарбузюка сьогодні звільнили з посади. 
Контракт із ним розірвав Міністр енергетики 
та вугільної промисловості Володимир 
Демчишин. Про це повідомляє «Нововолинський 
інформаційний портал».

Хто сяде в крісло керівника – поки не відомо, а 
тимчасовим виконувачем обов’язків гендиректора 
підприємства призначено Федора Богдана.

Тим часом Державна фінансова інспекція про-
водить планову перевірку на підприємстві та в його 
відокремлених підрозділах.

Раніше нововолинські шахтарі звернулися до цен-
тральних органів влади та правоохоронців з вимогою 
провести внутрішні розслідування неправомірних 
дій посадвців ДП «Волиньвугілля». Зокрема, йшлося і 
про вже колишнього гендиректора держпідприємства 
Михайла Гарбузюка.

Шановні читачі!Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газетуЯкщо ви не отримуєте газету

у поштову скриньку, у поштову скриньку, 
її можна передплатитиїї можна передплатити

Вартість передплати вказана 
без урахування послуг 
поштового зв’язку

7,967,96 грнгрн 
на на 33 міс. –  міс. – 23,8823,88 грн                   грн                  

на на 66 міс.  –  міс.  – 47,7647,76 грн грн

Увага!Увага! Вартість  Вартість 
передплати на місяць –передплати на місяць –

Передплатний Передплатний 
індекс –індекс –

4983149831

М

Найуспішніших луцьких одинад-
цяти клас ників відзначили 
преміями у Фонді Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк». Нагороди 
отримали 20 випусників луцьких 
шкіл, які стали переможцями 
всеукраїнських олімпіад, 
турнірів, конкурсів-захистів.

Свято випускникам влашту-
вали 21 травня, у день україн-
ської вишиванки. Саме тому 
чимало школярів прийшли на 
урочистість у вишитих сороч-
ках. 

За словами голови правлін-
ня Фонду «Новий Луцьк» Олек-
сандра Товстенюка, Ігор Палиця 
підтримував і надалі підтриму-
ватиме обдарованих школярів та 
студентів. Адже у Фонді зацікав-
лені, аби в юних талантів бажан-
ня вчитися і розвиватися тільки 
зростало. 

Олександр Товстенюк подя-
кував присутнім батькам за те, 
що стимулюють своїх дітей до 
навчання. На думку голови прав-
ління Фонду, саме від мотивації у 
колі сім’ї залежить успішність ді-
тей. Юним талантам Олександр 

Віталійович побажав не зупиня-
тися на досягнутому, прагнути 
до нових звершень та надалі здо-
бувати знання.  

«У мене самого 15-річний 
син, і я добре знаю, скільки зу-
силь та натхнення треба вклада-
ти у свою дитину, аби заохотити 
її до знань. Навчання, досвід і 

виховання, яке дають батьки, – 
це те, що лишається назавжди, а 
усе матеріальне наживне», – за-
уважив він. 

Окрім того, Олександр Тов-
стенюк наголосив, що присутні 
на урочистості випускники – це 
майбутня еліта нашого міста.

«Хай де ви вчитеся, у Луць-

ку чи в інших містах, хочеться, 
щоби ви повернулися до Луць-
ка, щоб не хотіли звідси їхати, 
а спробували змінювати рідне 
місто на краще. Удосконалюва-
ти місто можна буде тільки тоді, 
коли в ньому житимуть розумні 
й успішні молоді люди», – зазна-
чив голова правління Фонду Іго-
ря Палиці «Новий Луцьк». 

Слова вдячності команді 
Фонду висловив батько одного із 
відзначених випускників Олек-
сандр Вахрамєєв. 

«Наш син Борис мотивується 
стимулами Фонду до навчання з 
дев’ятого класу. І він, і ми, бать-
ки, дуже тішимося з того. Мені 
імпонує послідовність Фонду. 
Він веде реальну практичну ро-
боту і досягає результатів у різ-
них сферах життя. Так тримати! 
Вам треба йти в органи місцево-
го самоврядування, брати владу 
в свої руки й, у тім числі, допо-
магати нашим дітям ставати на 
ноги. За цим майбутнє», – підсу-
мував пан Вахрамєєв.

ешканці будинку 
№ 24 на проспекті 
Соборності погрожу-

вали перекрити вулицю, адже 
фундамент багатоквартирного 
помешкання, за їхнім 
твердженням, самовільно 
руйнує підприємець, яка почала 
робити добудову до нього. 

До таких радикальних дій 
жителів змусила бездіяльність і 
байдужість органів контролю та 
місцевого самоврядування, які, 
здається, не чули міщан протя-
гом трьох років. 

Про те, що будинок може 
просто тріснути по швах, меш-
канці почали «кричати» ще у 
лютому 2015 року, коли забу-
довник почав рити котлован під 
будинком, зводячи добудову. 

Втім жодних результативних 
дій із боку органів контролю чи 
міської ради не було. Мешканці 
кажуть, що було створено різно-
манітні комісії, дії яких не дали 
результатів.   

Як пояснила мешканка бу-
динку Людмила Баннікова, про-
блема триває вже не перший 
місяць. У будинку, якому 25 ро-
ків, підприємець Наталія Куш-
нір почала добудову. Спочатку 
йшлося про добудову сходинок 
до першого поверху, а опісля 
вирили котлован для зведення 
добудови до будинку. В яму сті-
кає вода, яка руйнує основу бу-
динку і невідомо які наслідки 
може спричинити. На такі дії, як 
стверджують мешканці, немає 
жодних дозволів. 

Заступниця луцького місь-
кого голови Лариса Соколовська 
виправдовується, що уряд ухва-
лив рішення про заборону здій-
снення перевірок будівництва 
міською радою. Такі повнова-
ження, ймовірно, буде надано з 1 
вересня, а поки що єдиний спо-
сіб розв’язання проблеми – ство-
рення тимчасової контрольної 
комісії для обстеження будинку і 
вирішення питання через суд. 

«Не розумію, чому лише за-
раз, коли люди звернулися, коли 
підняли цю проблему, почали 
ініціювати створення цієї комі-
сії. Чому ніхто нічого не робив, 
де органи контролю, керівни-
цтво міської ради? Чому відбува-
ється незаконна забудова і ніхто 
нічого не робить? Називається, 
повний безпрєдєл і бездіяль-
ність органів місцевого самовря-
дування», – дивується депутат 
Павло Данильчук. 

Депутат Андрій Осіпов за-
значає, що окрім термінового 
розв’язання вже сформованої 
проблеми, варто влаштувати 
публічний суд, де інтереси меш-
канців мали би представляти 
юристи міської ради. Окрім цьо-

го, варто було б розробити про-
граму забудов і контролю над 
незаконними забудовами. 

«Якщо заступник вважає, що 
потрібна комісія, аби встановити 
очевидні речі, то нехай це буде», 
– зазначає Осіпов. 

Олександр Рачков, начальник 
юридичного відділу міськради, 
каже, що справу у суді можна ви-
рішити за день, адже це будівни-
цтво може загрожувати життю 
і здоров’ю людей. У той же час, 
поки мешканці прийшли на сесію 
міської ради, котлован без рішен-
ня почали засипати піском, хоча 
у ньому стояла вода. Дії вдалося 
зупинити, втім мешканці такою 
самодіяльністю обурені. 

Зрештою, міська рада вирі-
шила, аби комісія обстежила до 
10 червня ще чотири об’єкти на 
проспекті Молоді, Волі, вулицях 
Стрілецькій та Захарова, де від-
буваються подібні скандальні 
будівництва. Міська рада згідно 
з рішенням депутатів має від-
стояти інтереси мешканців пр. 
Соборності, 24 у суді, а також 
сприяти знесенню самовільних 
забудов.

ЧОРНЕ ЗОЛОТО 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

З

ПРАВОВА ПОМІЧ ВІД «САМОПОМОЧІ»ПРАВОВА ПОМІЧ ВІД «САМОПОМОЧІ»
ГРОШІ

НАМАЙСТРУВАЛИ ОСВІТА

Громадська приймальня 
ГО «Самопоміч» розташована 
за адресою вул. Коперника, 
25. Вона працює з понеділка 
до п’ятниці з 10:00 до 19:00. 
Свої звернення чи пропозиції 
щодо діяльності юридичної 
приймальні можна надсилати 
також на електронну скриньку: 
lutsk@samopomich.in.ua. 
Для попереднього запису 
телефонуйте (0332) 78-63-70.

ХРОНІКЕР

ЛУЦЬКИХ ЛУЦЬКИХ 
ВЧИТЕЛІВ ВЧИТЕЛІВ 
НЕ БУДУТЬ НЕ БУДУТЬ 
ПОЗБАВЛЯТИ ПОЗБАВЛЯТИ 
«ВІДПУСКНИХ»«ВІДПУСКНИХ»

ХОЧУТЬ ХОЧУТЬ 
ПОВЕРНУТИ ПОВЕРНУТИ 
12-РІЧКУ В ШКОЛИ 12-РІЧКУ В ШКОЛИ 

Лілія БОНДАР

Не знаєте, як оформити 
субсидії та розв’язати 
юридичні проблеми? 

Не маєте грошей, щоб оплатити 
послуги юриста? У Луцьку вже три 
місяці надає безплатні послуги 
громадська приймальня ГО 
«Самопоміч». Протягом цього 
часу по юридичну допомогу 
звернулося уже 293 особи. 
Тут працює чотири юристи із 
досвідом. Більшість запитів, 
зареєстрованих у приймальні, 
стосуються підготовки звернень та 
скарг, складання позовних заяв.

«Щодня по юридичну консуль-
тацію звертається від двох до семи 
громадян, – розповідає керівник гро-
мадської приймальні Юлія Козак (на 
фото). – Це не лише лучани, а й жи-

телі Волинської 
області. Неодно-
разово ми нада-
вали допомогу 
п е р е с ел е н ц я м 
– громадянам, 
які постраждали 
внаслідок бойо-
вих дій в Доне-
цькій та Луган-
ській областях. 
Значна категорія 
справ стосувала-
ся банків. Звер-

талися вкладники «Дельта» та «VAB» 
банків».

У ЛУЦЬКУ ЧОТИРИ МІСЯЦІ ФУНКЦІОНУЄ 
ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ГО «САМОПОМІЧ»

Особи від 30 до 44 років звер-
таються здебільшого з питань жит-
лових, трудових та господарських. 
Питання спадкового, сімейного, до-
говірного та земельного характеру 
турбують лучан у віці від 45 до 59 
років, а людей, старших за 60, – пи-
тання соціального забезпечення, 
призначення й перерахунку пенсій, 
субсидій. За словами юристів, весь 
травень громадяни масово цікавили-
ся субсидіями. 

«Ми приймаємо усіх людей, неза-
лежно від запису, – запевняє Богдан 
Ульчак. – Якщо людина просить, то 
можемо проконсультувати її  телефо-

ном. Завжди стараємося дізнаватися, 
на якому етапі розгляд справи. Бага-
то громадян про позитивний резуль-
тат не повідомляють, бо думають, що 
за послугу потрібно платити, хоч ми 
переконуємо їх, що це безплатно». 

Юристи розповідають, що осо-
бливих проблем у юридичній при-
ймальні немає, хоч і є люди, які 
хочуть судитися з усіма й навіть зло-
вживають юридичною приймаль-
нею. Тут стараються допомогти усім, 
а якщо цього зробити не можуть, то 
скеровують громадян туди, де допо-
можуть розв’язати їхні проблеми. 

«Я працюю більше з адміністра-

тивними, цивіль-
ними справами, 
– зазначає Воло-
димир Дацюк (на 
фото). – Ми не 
зачіпаємо тільки 
господарських 
відносин. Адже 
це громадська 
приймальня». 

«Ми залучені 
тут на волонтер-
ських засадах, 
працюємо тоді, коли маємо вільний 
час, – запевняє Юлія Козак. – У при-
ймальні завжди є бодай один юрист, 
щоб громадяни могли звернутися по 
допомогу». 

За словами юристів, кількість 
звернень, зареєстрованих у громад-
ській приймальні, постійно зростає. 
Це є найкращим свідченням того, що 
варто продовжувати її діяльність.

Твердження про те, що  
вчителям у Луцьку цьогоріч не 
будуть виплачувати «відпускні», 
у міській раді назвали 
дезінформацією.

Про це йшлося під час сесії 
міської ради 26 травня, повідомляє 
інформаційне агентство «Волинські 
новини».

Член депутатської групи «Но-
вий Луцьк» Ігор Поліщук запитав 
у начальника міського управління 
бюджету та фінансів Лілії Єлової, чи 
правда, що вчителям забракне грошей 
на «відпускні». Крім того, з його слів, 
до нього зверталися місцеві педагоги, 
які розповідали, що в їхніх школах 
директори проводять наради і по-
переджають про ймовірну невиплату 
цих коштів.

У відповідь Лілія Єлова зазначила, 
що ця інформація не відповідає дій-
сності. І грошей у фонді оплати праці 
в луцькому бюджеті вистачає.

А начальник міського управління 
освіти Олег Гребенюк назвав такі 
вислови дезінформацією, і якщо ці 
наради направду проводять, то він 
попросив його інформувати, аби 
«розібратися».

До 12-річної системи освіти в 
середніх школах пропонують 
повернутися у Міністерстві освіти і 
науки. Законопроект вже готовий і у 
профільному міністерстві обіцяють, що 
він почне діяти з цієї осені, повідомляє 
«Телеканал 24». 

За словами міністра освіти Сергія 
Квіта, такі зміни – це світові стандарти. 
Окрім того, середню освіту пропонують 
розділити на початкову, базову і старшу 
профільну школи та значно спростити 
навчальні програми. Втім усі зміни запро-
ваджуватимуть поетапно.

«Має бути дванадцять років. І ми не 
можемо з 11-річної школи відразу пере-
стрибнути в 12-літню. Навіть якщо б у 
нас були кошти, ми не можемо це зробити 
ані з наступного року, ані через рік. Наша 
пропозиція така — через рік ми почнемо 
12-літню школу. І тоді та дитина, яка всту-
пить у перший клас, закінчить 12-річку», 
— зазначив міністр освіти і науки Сергій 
Квіт.

Додамо, Квіт також збирається скасу-
вати пластикові дипломи.

22 травня у Луцьку на вулиці Цукровій, 5 стався 
вибух газоповітряної суміші, інформує прес-
служба «Волиньгазу». До нещасного випадку 
призвело самовільне втручання у цілісність 
систем газопостачання.

Працівники аварійно-диспетчерської служ-
би ПАТ «Волиньгаз» з’ясували, що  будівельники 
перерізали «болгаркою» внутрішньобудинковий 
газопровід. Через це в приміщенні квартири нако-
пичився газ, що призвело до вибуху газоповітряної 
суміші. Від аварії двоє чоловіків віком до 30 років 
отримали опіки середньої важкості. Окрім цього, 
було зруйновано вікна квартири та під’їзду будин-
ку. Розслідуванням події займається комісія.

 «Цей випадок – ілюстрація, чому несанкціоно-
вані втручання в роботу газових мереж є смертель-
но небезпечними.  Часто споживачі наважуються 
на самовільні врізки чи «любительську» газифіка-
цію. Але це вкрай небезпечно, бо в місцях несанк-
ціонованих врізок у газопроводи часто відбуваєть-
ся накопичення природного газу, що у подальшому 
може призвести до аналогічного вибуху», – пояс-
нює перший заступник голови правління головний 
інженер Сергій Галянт.

 У газовому підприємстві наголошують на не-
припустимості роботи із внутрішніми мережами 
без проекту та технічних умов. Минулого тижня у 

У КВАРТИРІ У КВАРТИРІ 
ВИБУХНУВ ВИБУХНУВ 
ГАЗ ГАЗ 

Ратнівсьому районі трапився майже комічний ви-
падок, коли пенсіонерка прив’язала коня до газо-
вого стояка біля приватного будинку. Кінь зірвав 
газовий кран, було спричинено аварійну ситуацію. 
Лише завдяки оперативному реагуванню служби 
«104» загрозу вибуху локалізували й усунули. 
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ЗІРКОВІ НОВИНИ

ПОНЕДІЛОК
1 ЧЕРВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 01.20 Х/Ф «МЕРІ 

ПОППІНС, ДО ПОБАЧЕННЯ»

07.40 «ТСН-Тиждень»

09.10 Х/Ф «НЕЙМОВІРНІ 

ПРИГОДИ ІТАЛІЙЦІВ У РОСІЇ»

11.10 Х/Ф «У ВАС БУДЕ 

ДИТИНА»

19.30 «Телевізійна служба 

новин»

20.00 Х/Ф «ЗАЛІЗНА 

ЛЮДИНА 3»

22.30 «Скрябін. Концерт 

пам’яті»

03.45 Х/Ф «СТУКАЧКА»

05.30 Телемагазин

06.30 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським 
2»
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 
«Новини»
13.15, 14.20 «Судові справи»
14.40 «Сімейний суд»
15.20, 16.15 «Чекай на мене»
18.10, 19.00 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Дурна кров»
23.00 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 4»
01.00 Т/с «Зцілення любов’ю»

05.25 Служба розшуку дітей
05.30 М/с «Муча Луча»
06.10 Надзвичайні новини. 
Підсумки
06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Х/Ф «МАЙКЛ»
11.05 Х/Ф «ДЖАМПЕР»
13.05 Х/Ф «ЕЙС ВЕНТУРА. 
ДЕТЕКТИВ З РОЗШУКУ 
ДОМАШНІХ ТВАРИН»
14.45, 16.20 Х/Ф «ЕЙС ВЕНТУРА. 
ПОКЛИК ПРИРОДИ»
16.55 Х/Ф «БРЬС 
ВСЕМОГУТНІЙ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.20 Дістало!
21.25 Х/Ф «МАСКА»
23.30 Х/Ф «STARПЕРЦІ»
01.20 Х/Ф «СЕСТРИ»
02.40 Т/с «Алькатрас»

06.15, 16.00 «Все буде добре!»
07.55, 18.35 «За живе!»
09.15 «Зіркове життя. 
Випробування смертю»
10.15 Х/Ф 
«ДОВГООЧІКУВАНЕ 
КОХАННЯ»
12.10 Х/Ф «ДОМРОБІТНИЦЯ»
14.05, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 «Містичні історії-2 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Вагітна у 16»
23.35 «Доньки-матері»
00.35 «Один за всіх»
01.50 Х/Ф «ВИКОНАННЯ 
БАЖАНЬ»
03.25 Нічний ефір

06.05 Вертикаль влади
06.35, 00.05 На слуху
07.20 Ера будівництва
07.25 У просторі буття
08.20 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Спецпроект «Хай завжди 
буде сонце!»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.35 Казки Лірника Сашка
10.50 Школа Мері Поппінс
11.05 Хочу бути
11.55, 20.00 Д/ф
12.30 Утеодин з Майклом 
Щуром
13.00 Вікно в Америку
13.40 Український корт
14.20 Книга ua
15.00 Х/Ф «МАРІЯ З 
НАЗАРЕТА»
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
21.00, 05.00 Новини
21.30, 05.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожні
23.00 День Янгола
00.25 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Телевистава «Чорна 
Пантера та Білий ведмідь» 1
03.45 Т/с «Царівна»

06.00 Мультфільми

06.20 «Нове Шалене відео по-

українські»

07.30 Х/Ф «ПОВОДИР»

09.30 Т/с «Ментівські війни-6»

17.30 «Люстратор 7.62»

18.30 «Секретні матеріали»

19.15 Х/Ф «В ОБЛОЗІ»

21.20 Х/Ф «НАЙМАНЕЦЬ»

23.30 Х/Ф «МОРЕ СМЕРТІ»

02.00 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

06.00, 02.50 Скарб.UA

06.40 Бандитський Київ

07.40 Д/ф

08.30 У пошуках істини

10.10 Жінки, які змінили світ

13.00 Підводний рай

15.00 Африка

16.00 У пошуках пригод

18.50, 05.20 Містична Україна

20.30 Таємниці Ісуса

23.30 Покер

00.20 СБУ. Спецоперація

04.30 Великі українці

06.10, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»

07.00, 15.00, 19.00, 01.35, 

05.30 Події

07.15 Т/с «Красуні»

11.00 Т/с «Провидиця»

18.00, 04.45 Т/с «Безсмертник. 

Рай там, де ти»

19.45, 02.20 «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Практика»

23.00 Події дня

23.30 Х/Ф «ПОДВІЙНИЙ 

ФОРСАЖ»

03.20 Т/с «Дорожній патруль-

11»

05.55 Х/Ф «МОЯ НЯНЬКА - 
ВАМПІР»
07.20 Х/Ф «Я - ЧЕТВЕРТИЙ»
09.25 Х/Ф «ЩОДЕННИКИ 
ПРИНЦЕСИ»
11.40 Х/Ф «ЩОДЕННИКИ 
ПРИНЦЕСИ - 2»
13.50 Х/Ф «ТІНІ НЕЗАБУТИХ 
ПРЕДКІВ»
16.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ»
19.00 Т/с «Мажор»
23.15 Т/с «Молодіжка 2»
01.20 Х/Ф «ПЕРЕВЕРТЕНЬ»
03.00 Служба розшуку дітей
03.05 Половинки
03.50 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ВІВТОРОК
2 ЧЕРВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.25, 
02.30 «Телевізійна служба 
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь »
09.40, 10.55 «Чотири весілля 
- 2»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами - 5»
17.10, 03.40 Т/с «Моя кохана 
Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Хороші руки»
22.10 «Чотири весілля 4»
23.45 Т/с «Розвідка»
00.40 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР»
02.55 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.25 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським 2»
12.30 «Щастя із пробірки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.40, 16.15, 23.00 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 4»
18.10, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Дурна кров»
01.45 Т/с «Зцілення любов’ю»

06.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

09.55, 03.15 Т/с «Перетинаючи 

межу»

11.40, 13.20 Т/с «Три дні 

лейтенанта Кравцова»

16.20 Х/Ф «ВТЕЧА»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона

21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»

23.00 Т/с «Лягавий»

00.00 Т/с «Ганнібал»

01.35 Х/Ф «МЕНІ НЕ БОЛЯЧЕ»

04.35 Т/с «Алькатрас»

05.50, 16.00 «Все буде добре!»

07.30, 18.35 «За живе!»

08.40 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 

РОМАН»

11.45 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

20.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

21.00 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»

22.35 «Кохана, ми вбиваємо 

дітей»

00.20 «Один за всіх»

01.50 Х/Ф «ЧАС БАЖАНЬ»

03.25 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
07.20 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20 Подорожні
11.30, 16.55, 02.50 Д/ф
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.20 Дитячі історії
14.45 Хочу бути
15.05 Нотатки на глобусі
15.50 Фольк-music
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
21.30, 05.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади
01.20 ТелеАкадемія
03.45 Т/с «Царівна»

06.00 Мультфільми

06.30 «Нове Шалене відео по-

українські»

08.30 Т/с «Професіонал»

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

19.00 Т/с «Дев’ять життів 

Нестора Махно»

21.30 «ДжеДАІ»

22.00 Х/Ф «В ОБЛОЗІ»

00.05 Х/Ф «ПАЗУРИСТИЙ: 

ЛЕГЕНДА ПРО СНІГОВУ 

ЛЮДИНУ»

02.00 Х/Ф «ВІДЬМА»

06.00, 13.40 Top Gear
06.50 Підроблена історія
07.40, 14.30 У пошуках істини
08.30, 15.20 Правила життя
09.20, 16.10, 05.20 Містична 
Україна
10.10, 19.50 У пошуках пригод
11.50, 21.40 Він і вона. Бій за 
життя
12.40 Вижити попри все
17.00 Секретні території
17.50, 20.40 Скарби зі сховищ
18.50 Вижити у Венесуелі
22.30 Африка
23.30 Війна всередині нас
00.20 СБУ. Спецоперація
02.50 Скарб.UA
03.40 Великі українці

06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.30, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.15 Зірковий шлях

10.00, 19.45, 02.15, 03.15 

«Говорить Україна»

11.10 Т/с «Провидиця»

18.00, 04.45 Т/с «Безсмертник. 

Рай там, де ти»

21.00, 23.30 Т/с «Практика»

23.00 Події дня

06.10, 07.25, 07.30, 07.55 Kids 

Time

06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»

07.27 М/с «Барбоскіни»

07.32 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»

07.57 Єралаш

12.00 Т/с «Татусеві дочки»

15.55, 23.15 Т/с «Молодіжка 2»

18.00, 03.20 Репортер

18.20, 02.40 Абзац!

19.00 Т/с «Мажор»

01.20 Х/Ф «ВОВКИ»

03.25 Зона ночі

05.15 25-й кадр

ЕКС-СОЛІСТКА 
«ТАТУ» 

НАРОДИЛА 
ПЕРВІСТКА 

Tablo ID 

Колишня учасниця 
колись популярного 

російського гурту «Тату» 
Лєна Катіна стала мамою. Артистка народила сина від 
чоловіка – словенського музиканта Сашо Кузмановича.

Про з’яву первістка Катіна повідомила у своєму 
«Instagram». «Друзі мої! Хочу поділитися з вами своїм 
щастям! Сьогодні з’явилася на світ маленька людинка, 
наш з Сашо синочок Олександр!» – написала новоспе-
чена матуся.

Як відомо, влітку 2013-го Лєна вийшла заміж за 
словенського музиканта Сашо Кузмановича. А на по-
чатку літа 2014 року співачка подумувала про всинов-
лення дитини. Однак вже у листопаді минулого року 
Катіна повідомила про свою вагітність.

ДЖОАН РОУЛІНГ ГОТУЄ 
ДО ПУБЛІКАЦІЇ НОВИЙ 
ДЕТЕКТИВ
akcent.org.ua 

Нове творіння відомої письменниці Джоан Роулінг 
вже на шляху до публікації. На читачів зовсім 

скоро чекають нові пригоди із захопливої серії про 
детектива Карморана Страйка. 

На сторінці в «Твіттері» популярного письменника 
детективного жанру Роберта Гелбрайта було оголоше-
но, що нова книга про Карморана Страйка зовсім ско-
ро побачить світ. Щоправда, вже ні для кого не секрет, 
що під чоловічим іменем «Карморан Страйк» ховається 
улюблениця мільйонів, творець культового роману про 
Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

Письменниця хотіла залишити в таємниці своє 
детективне «хобі», проте довго приховуватися їй не 
вдалося. Але Роулінг продовжує своєрідну професійну 
гру, із успіхом використовуючи чоловіче ім’я для автор-
ства в детективах. Вона навіть завела окремий акаунт 
для Роберта Гелбрайта в «Твіттері», щоб від його імені 
звітувати перед палкими шанувальниками детективно-
го жанру.

СКРИПКА ПРОДАЄ АВТО 
ЗАРАДИ ДОПОМОГИ АТО
Tablo ID

Лідер гур-
ту «Vоплі 

Vідоплясова» Олег 
Скрипка вирішив  
допомогти АТО. Він 
виставив на продаж 
власний автомобіль, 
щоб купити спец-
авто для медиків 
дніпропетровської 25-ї бригади десантників.

Свою «Mazda CX-9» Скрипка продає за 310 тисяч 
гривень на сайті «Віді-АвтоМаркет».

«Від хлопців з дніпропетровської 25-ї бригади 
десантників, з якими тривалий час співпрацюємо і 
дружимо, почув термін «золота година». Він ключовий 
у військовій медицині. Його суть глибока і проста. 
Повноцінна медична допомога протягом першої, «зо-
лотої» години рятує життя 90% поранених бійців. А 
затримка на дві години стрімко зводить шанси вижити 
до 10%», – написав у своєму блозі на «УП» Скрипка.

Тому Олег вирішив пожертвувати своє авто 2008 
року випуску, з пробігом в 92500 кілометрів. Салон 
повнопривідного кросовера в ідеальному стані.

«Щиро вірю, ця «швидка» подарує безцінні «золоті 
години» нашим солдатам і медикам. Хоча волів би, щоб 
вона максимально швидко почала рятувати життя тіль-
ки мирних громадян», – зауважив Скрипка.

Як відомо, раніше свій «Rolls Royce» заради АТО  
продав тепер вже депутат В’ячеслав Константинов-
ський. Потім фраза «Продав «Ролс Ройс», пішов на 
фронт» стала гаслом його передвиборної кампанії.

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРКОВІ НО
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СЕРЕДА
3 ЧЕРВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.25 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь »
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.00, 21.00 Т/с «Хороші руки»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами - 5»
17.10, 03.25 Т/с «Моя кохана 
Діла»
20.30 «Чистоnews»
22.10 «Інспектор Фреймут 2»
23.45 Т/с «Розвідка»
00.40 Х/Ф «ПОТЯГ НА ЮМУ»
02.40 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.25 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським 2»
12.30 «Щастя із пробірки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.40, 16.15, 23.00 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 4»
18.10, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Дурна кров»
01.45 Т/с «Зцілення любов’ю»

05.35 Служба розшуку дітей
05.40 Студія Вашин´тон
05.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10, 03.00 Т/с «Перетинаючи 
межу»
11.55 Паралельний світ
13.30 Провокатор
15.30, 16.20 Х/Ф «ГІРКО-2!»
17.45, 23.00 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
00.00 Т/с «Ганнібал»
01.35 Х/Ф «ЗМІЇНА БИТВА»
04.20 Т/с «Алькатрас»

05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.25, 18.35 «За живе!»
08.50 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
10.20, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
11.15 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 «Містичні історії-2 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ЩЕ РАЗ ПРО 
КОХАННЯ»
03.10 Нічний ефір

06.00 Вертикаль влади
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.35 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.25, 00.25 Від першої особи
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Про головне
10.20 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
11.30, 02.50 Д/ф
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.35 Казки Лірника Сашка
14.50 Дитячі історії
15.05 Хто в домі хазяїн?
15.45 Як ваше здоров’я?
16.20 Інша музика з Олексієм 
Коганом
16.45 Чоловічий клуб
17.15 Світло
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
21.35, 05.35 Новини. Спорт
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 Тепло.ua
01.20 ТелеАкадемія
03.45 Т/с «Царівна»

06.00 Мультфільми

06.40 «Нове Шалене відео по-

українські»

08.40, 21.30 «ДжеДАІ»

09.00, 18.30, 21.00 Новини 

«Спецкор»

09.30 «Люстратор 7.62»

09.40, 19.00 Т/с «Дев’ять життів 

Нестора Махно»

12.05 Т/с «Професіонал»

22.00 Х/Ф «ПАТРІОТ»

00.00 Х/Ф «АКУЛА-ВБИВЦЯ»

02.00 Х/Ф «ПОСТРІЛ У ТРУНІ»

06.00, 13.40 Top Gear
06.50 Підроблена історія
07.40, 14.30 У пошуках істини
08.30, 15.20 Правила життя
09.20, 16.10, 05.20 Містична 
Україна
10.10, 19.50 У пошуках пригод
11.50, 21.40 Він і вона. Бій за 
життя
12.40 Вижити попри все
17.00 Секретні території
17.50, 20.40 Скарби зі сховищ
18.50 Вижити у Венесуелі
22.30 Африка
23.30 Покер
00.20 СБУ. Спецоперація
02.50 Скарб.UA
03.40 Великі українці

06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20, 05.20 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.05 Зірковий шлях

10.00, 19.45, 02.05, 03.05 

«Говорить Україна»

11.10 Т/с «Провидиця»

18.00, 04.35 Т/с «Безсмертник. 

Рай там, де ти»

21.00 Т/с «Практика»

23.00 Події дня

23.30 Х/Ф «ДРУЖИНА 

ШТІРЛІЦА»

06.10, 07.25, 07.32, 07.55 Kids 

Time

06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»

07.30 М/с «Барбоскіни»

07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»

08.00, 18.00, 02.00 Репортер

08.05 Єралаш

12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»

15.55, 23.15 Т/с «Молодіжка 2»

18.20, 01.20 Абзац!

19.00 Т/с «Мажор»

02.05 Служба розшуку дітей

02.10 Половинки

03.40 Зона ночі

05.20 25-й кадр

ЧЕТВЕР
4 ЧЕРВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.25 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь »
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.00, 21.00 Т/с «Хороші руки»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами - 5»
17.10, 03.55 Т/с «Моя кохана 
Діла»
20.30 «Чистоnews»
22.10 «Сказочная Русь 2015»
22.40 «Право на владу - 2»
00.45 Х/Ф «ТАЛАНОВИТИЙ 
МІСТЕР РІПЛІ»
03.10 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.20 Телемагазин

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.25 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським 2»
12.30 «Щастя із пробірки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 4»
18.10, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00 Х/Ф «ПІДМІНА В ОДНУ 
МИТЬ»
00.45 Т/с «Зцілення любов’ю»
05.00 Д/с «Великі українці»

05.40 Студія Вашин´тон
05.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10, 03.00 Т/с «Перетинаючи 
межу»
12.25, 13.20 Паралельний світ
13.50 Провокатор
14.50, 16.20 Х/Ф «НІЧНИЙ 
ДОЗОР»
17.45, 23.00 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
00.00 Т/с «Ганнібал»
01.35 Х/Ф «СМЕРТОНОСНА 
ЗГРАЯ»
04.20 Т/с «Алькатрас»

06.35, 16.00 «Все буде добре!»

08.15, 18.35 «За живе!»

09.30, 20.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

11.15 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»

22.35 «Я соромлюсь свого тіла»

00.25 «Один за всіх»

01.40 Х/Ф «АЙБОЛИТЬ 66»

03.15 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.40 Перша студія
11.30 Д/ф
12.20 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.20 Музична академія Junior
15.55 Надвечір’я
16.50 Чоловічий клуб. Спорт
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
20.00 Про головне
21.35, 05.35 Новини. Спорт
22.00 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 «Надвечір’я»
03.45 Т/с «Царівна»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Дев’ять життів 
Нестора Махно»
12.05 Х/Ф «ФАНАТ»
14.00 Х/Ф «ФАНАТ-2»
16.00 Х/Ф «АМЕРИКЕН-БОЙ»
19.00 Х/Ф «МІЦНИЙ ЗАХИСТ»
22.00 Х/Ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
00.20 Х/Ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-2»
02.05 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

06.00, 13.40 Top Gear
06.50 Підроблена історія
07.40, 14.30 У пошуках істини
08.30, 15.20 Правила життя
09.20, 16.10, 05.20 Містична 
Україна
10.10, 19.50 У пошуках пригод
11.50, 21.40 Він і вона. Бій за 
життя
12.40 Вижити у Венесуелі
17.00 Секретні території
17.50, 20.40 Скарби зі сховищ
18.50 Вижити попри все
22.30 Африка
23.30 Війна всередині нас
00.20 СБУ. Спецоперація
02.50 Скарб.UA
03.40 Великі українці

06.05, 14.15, 15.30 Т/с 
«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.45, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 02.30, 03.30 
«Говорить Україна»
12.20 Х/Ф «ДРУЖИНА 
ШТІРЛІЦА»
18.00, 04.35 Т/с «Безсмертник. 
Рай там, де ти»
20.55 Футбол. Фінал КУ 
«Динамо» (Київ) - «Шахтар» 
(Донецьк)
23.20 Події дня
00.00 Звичайні зомбі. Як 
працює неправда (1)

06.10, 07.25, 07.32, 07.55 Kids 
Time
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00, 01.55 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
15.55 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.10 Абзац!
19.00 Х/Ф «ВСЕ АБО НІЧОГО»
21.10 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»
23.15 Х/Ф «ХАТИНА В ЛІСІ»
02.00 Служба розшуку дітей
02.05 Половинки
03.35 Зона ночі
05.25 25-й кадр

КІНОНОВИНИ
У США ЗНІМАЮТЬ 
«СЕКС У 
ВЕЛИКОМУ 
МІСТІ 3»?
news-for.me

Актриса Сара Джесіка Пар-
кер дає нові приводи для 

пліток щодо знімань третьої 
частини фільму «Секс у великому місті».

В «Instagram» вона опублікувала фото, на якому 
виходить з «Bloomingdales» з коричневим паперовим 
пакетом для покупок, підписавши фотографію вельми 
таємниче: «Що ж, думаю, ми випустили кота з (малень-
кого коричневого) мішка. Як зазвичай, ми будемо ін-
формувати вас про всі деталі, як зможемо. Але доти я 
не маю права нічого розголошувати».

Скидається на те, що Сара Джессіка Паркер та її 
колишні колеги по серіалу – 50-річна Крістін Девіс, 58-
річна Кім Кетролл і 49-річна Синтія Ніксон – готові по-
вернутися в третю частину «Сексу у великому місті».

Сара і Крістін натякнули на своє повернення ще в 
жовтні 2014 року, обмінявшись серією досить загадко-
вих твітів. Крістін написала Сарі: «Я так за тобою су-
мувала!», на що Паркер відповіла: «І я! Чула новини?».

У КАННАХ НАЗВАЛИ 
НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ 
І НАЙКРАЩИХ АКТОРІВ 
КІНОФЕСТИВАЛЮ
tsn.ua

«Золоту пальмову гілку» 68-го Каннського кіно-
фестивалю одержав фільм «Діпан» Жака Одіара. 

Гран-прі отримала дебютна картина угорця Ласло Не-
меша «Син Саула». У фільмі «Діпан» ідеться про ве-
терана угрупування «Тигри звільнення Таміл-Ілама», 
який з фіктивною родиною емігрував до Європи і став 
сторожем у французькому передмісті. «Син Саула» – 
фільм про члена зондеркоманди в Освенцімі. Головний 
герой вирішує поховати за юдейським звичаєм хлоп-
чика, що загинув у газовій камері, якого він приймає 
за свого сина. Приз за найкращу режисуру дістався ре-
жисерові Хоу Сяосяню з Тайваню за фільм «Убивця». 
У цьому фільмі йдеться про жінку, яка працює найма-
ною вбивцею під час правління династії Тан і отримує 
замовлення вбити кохану людину. Приз за найкращу 
чоловічу роль дістався французькому актору Венсену 
Лендону за роль у соціальній драмі Стефана Бризі «За-
кон ринку». Приз за найкращу жіночу роль одержали 
дві актриси: голлівудська зірка Руні Мара і францу-
женка Еммануель Берко. Мара отримала приз за роль у 
фільмі про кохання двох жінок у 1950-х роках «Керол», 
в якому також знялася Кейт Бланшетт. Берко нагоро-
дили за роль у стрічці «Мій король».

ЗІРКА «ГЕРАКЛА» 
ВТРАПИВ ДО КНИГИ 
РЕКОРДІВ ГІННЕСА
Tablo ID

Ім'я американського актора та реслера Дуейна «Скелі» 
Джонсона буде вписано до Книги рекордів Гіннеса. 

Щоправда, досягнення зірки не має жодного стосунку 
до спорту чи мистецтва. 

43-річний Джонсон, відомий за стрічками «Мумія 
повертається» та «Геракл», спромігся наробити ре-
кордну кількість селфі з шанувальниками за 3 хвили-
ни. 21 травня перед початком кінопрем’єри в Лондоні 
охочі сфотографуватися з Дуейном вишикувалися в 
чергу. Актор озброївся телефоном. За всім спостерігав 
представник Книги рекордів.

Щоби побити попередній рекорд, Джонсон мав 
встигнути зробити не менш як 75 селфі, причому якіс-
них – щоби фото не було розфокусоване і на ньому 
було видно голову та плечі обох людей.

За три хвилини в актора вийшло зробити аж 105 
селфі, які представник Книги рекордів визнав годящи-
ми. Він видав Джонсону відповідний сертифікат.

Нагадаємо, торік Дуейна Джонсона визнали одним 
із найрентабельніших акторів.
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ВИСОКА МУЗИКА

У

Лілія БОНДАР

Удванадцяте на Волині відбувся 
фестиваль класичної музики 
«Стравінський та Україна». 
Уже кілька років поспіль захід 
відбувається за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк». 

Дійство розпочалося із виступу 
національного камерного ансамблю 
«Київські солісти». Художній керівник 
– Олексій Ясько. Солісти – лауреати 
міжнародних конкурсів Тарас Яропуд, 
Анастасія Чоп, Олександр Лагоша. 

Обов’язковою умовою для участі у 

фестивалі є наявність у програмі тво-
рів нашого видатного земляка, яких 
за одинадцять попередніх фестива-
лів пролунало більш як півсотні – від 
різних виконавців, форм та жанрів. 
Оскільки творчий доробок Стравін-
ського надзвичайно різноманітний, то 
на фестивалі традиційно звучать його 
інструментальні твори для солістів та 
музичних колективів, музика до опер 
та балетів і навіть джаз.

Поряд з музикою Ігоря Стравін-
ського до балету «Аполлон Мусагет» 
включили твори різних епох та стилів: 
від класиків Баха та Моцарта до наших 

сучасників –Станковича й Кілара.
Заступник голови правління 

Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
Ірина Констанкевич наголосила, що 
Фонд підтримує ідею фестивалю, 
адже інформацію про постать ком-
позитора треба поширювати серед 
молоді. 

«Такий фестиваль, всупереч сус-
пільним обставинам, має продовжува-
тися, – розповіла Ірина Констанкевич. 
– Відтак Фонд як інституція, що під-
тримує все якісне, прогресивне та ви-
сокопрофесійне, радо підтримуватиме 
реалізацію цього проекту. Ім’я Ігоря 

Стравінського робить волинян при-
четними до світового контексту, тож 
не використати його – великий злочин 
перед сучасниками. Постать компо-
зитора, як і Лесі Українки, проростає 
корінням з Волині, тож варто утвер-
джувати ім’я Ігоря Стравінського у му-
зичному контексті й поширювати його 
серед школярів та молоді, щоб його 
роль у світовій музиці була відома». 

Ірина Констанкевич запевнила, 
що Фонд і надалі буде надійним парт-
нером фестивалю, утверджуючи ім’я 
Ігоря Стравінського на Волині, в Укра-
їні та світі. 

У ЛУЦЬКУ СТАРТУВАВ ФЕСТИВАЛЬ «СТРАВІНСЬКИЙ ТА УКРАЇНА»

Ірина КАЧАН

продовж двох днів Луцьк зумів 
зробити хоч і маленький, але такий 
важливий і помітний іміджевий 

крок назустріч своєму культурному й 
туристичному майбутньому. 

23-24 травня у нашому місті відбувся фес-
тиваль «Art territory: місто творців». Цими дня-
ми центральні вулиці Луцька перетворилися на 
творчі майданчики для художників і фотографів, 
поетів і письменників, акторів і режисерів, муль-
типлікаторів і дизайнерів, музикантів і танцівни-
ків.

Цьому передувало кілька місяців активної 
підготовки, гарна команда організаторів та во-
лонтерів. І, звісно, ж виграний Луцьком грант. 

Дійство відбулося завдяки європейським ко-
штам у рамках проекту «Спільна мережа співп-
раці у сфері культури та соціального захисту з 
метою розвитку міст з польсько-українського 
прикордоння», що реалізується у рамках Програ-
ми транскордонного співробітництва Польща-
Білорусь-Україна 2007-2013 Європейського ін-
струменту сусідства та партнерства за кошти 
Європейського Союзу. До слова, на фест було 
витрачено майже мільйон гривень. 

Програма фестивалю видалася доволі наси-
ченою та різноманітною, кожен відвідувач мав 
нагоду стати активним учасником дійства, не-
залежно від того, чи є він професійним митцем, 
чи аматором, чи узагалі далекий від мистецтва й 
творчості. 

За словами луцького мера Миколи Романю-
ка, цей фестиваль мав відбутися ще минулоріч, 
утім у зв’язку з початком війни владці вирішили 
відкласти реалізацію проекту на майбутнє. І от у 
2015-му таки втілили його в життя. 

«На жаль, війна досі не закінчилася. Та ми 
взялися за проведення фестивалю, адже це є до-
казом того, що Україна жила, живе і буде жити й 
захищатиме свої кордони. Адже в нашій державі 
є прекрасна молодь, яка вміє творити й відстою-
вати гідне майбутнє. Такі заходи дуже важливі, 
адже люди, які шанують мистецтво, швидше ро-
зуміють один одного. Мистецтво не має кордо-
нів», – наголосив міський голова. 

«Art territory» об’єднав понад десяток мис-
тецьких майданчиків. Тут відбувалися і літера-
турні читання, і виставки фотографій та картин, 
публіку тішили виступи театралів і музичних 
гуртів. Дітлахам теж було де себе виявити – і ба-
вилися, і вчилися малювати, експериментувати. 
Говорили й про серйозне – урбаністику, розви-
ток міського простору і перспективи Луцька в 
цьому контексті. 

Однак найпомітніший слід після завершення 
фестивалю лишився на стінах кількох будинків 
у центрі міста, які тепер прикрашають величез-
ні графіті. А ще – на тролейбусі, що курсуватиме 

за маршрутом №4. «Рогатий» став «тролейбусом 
миру», оскільки його розмалювали у весняно-
сонячні барви, зобразили сонце і «пацифік» 
– міжнародний символ миру й антивоєнного 
руху.

На вулиці Лесі Українки, 26а молодий луць-
кий художник Андрій Кальков зобразив графіті 
«Душа міста». Поряд на будівлі Галереї мистецтв 
польські творці створили портрет, що нагадує 
Сергія Єсєніна. А на стіні будинку на Лесі Укра-
їнки, 18, що поблизу військового госпіталю, 
луцьке об’єднання «Magic Art Group» намалюва-
ло «Мироносицю». 

«Робота «Душа міста» належить до моєї се-
рії «Круговорот», виконана у стилі оп-арт, тоб-

то оптичного мистецтва. В ньому закладений 
стародавній орнамент – спіраль, що символізує 
вічний рух. Водночас це символ пізнання. Він 
дуже сакральний, використовується практично 
в кожній культурі світу. А я зобразив його в су-
часному жанрі. Дуже втішений, що міська влада 
спромоглася на таке дійство, приємно бачити, 
як у рідному місті розвивається вуличне мисте-
цтво», – прокоментував Андрій Кальков.

Як розповідають організатори фестивалю – 
усе це, аби змінити сірі стіни луцьких будинків 
на витвори сучасного європейського мистецтва.

За словами першого заступника міського го-
лови Тараса Яковлева, «Art Territory» – один із 
наймасштабніших фестивалів міста щодо урба-

ністики, охоплення просторових територій.
«Створення графіті «Мироносиця» – данина 

нашим воїнам, які ризикують своїми життями 
заради мирного неба. Це образ жінки, яка сим-
волізує мир та спокій. Вона випускає з клітки 
голубів миру. Важливо, що роботу видно з вікон 
військового госпіталю. Хочеться вірити, що цей 
позитивний малюнок допомагатиме військовос-
лужбовцям швидше одужувати», – зауважив 
перший заступник луцького мера.

Посадовець також пообіцяв, що у нашому 
місті з’явиться ще одне символічне графіті.  На 
стіні Луцького навчально-реабілітаційного цен-
тру планують розмістити зображення охоронця 
Луцька – Святого Миколая.

ЛУЦЬК НА ДВА ДНІ 
СТАВ МІСТОМ ТВОРЦІВ
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ГАРЯЧУ ВОДУ ПОДАДУТЬ ДО МЕДЗАКЛАДІВ 
27 травня після 18.00 обіцяють увімкнути дві котельні на проспекті Відродження, 15 та вул. 
Загородній, 1 для подачі гарячої води. 
Про це інформує сайт Луцької міської ради. Воду будуть подавати до Волинського обласного 
дитячого територіального медичного об’єднання та Луцької міської клінічної лікарні.
Відповідно, 47 будинків, які належать до цих котелень, матимуть гарячу воду: просп. 
Відродження, 7, 9, 11, 14, 14 а, 14 б, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 39, вул. 
Загородня, 2, 2а, 4, 6, 8, вул. Писаревського, 4, 6, 7, 9, 11, 22, 22а, Теремнівська, 89, 91, 93, 96а, вул. 
Верещагіна, 5, вул. Дорошенка, 1, 1а, вул. Захарова, 14, 12/3, вул. Січова, 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 10.

ЩО 
РОБИТИ, 
КОЛИ НЕМАЄ 
ГАРЯЧОЇ ВОДИ?

ХОЛОДНИЙ СЮРПРИЗ:ХОЛОДНИЙ СЮРПРИЗ:  
ЧОМУ, ЯК І ЧИ ДОВГО ЛУЧАНИ БУДУТЬ МОРЖАМИЧОМУ, ЯК І ЧИ ДОВГО ЛУЧАНИ БУДУТЬ МОРЖАМИ  
Дарина ГОГОДЗА

учанам із 20 травня 2015 року відключили 
подачу гарячої води. Пояснення ДКП 
«Луцьктекло» надає одне єдине: мовляв, 

шановні споживачі, сплатіть борги, тоді й увімкнемо. 
І дарма, якщо ви не маєте боргів. Мучтеся, 
дратуйтесь і мерзніть солідарно з тими, хто не 
оплатив послуги з постачання гарячої води. 
У цій ситуації міщани змушені гріти воду старими 
методами та чекати, допоки підприємство погасить 
свої борги. Власне, судячи з реалій, чекати 
доведеться довго. 

ХТО ЩО ГРІЄ 
Теплогенерувальною компанією, тобто тим під-

приємством, що підігріває воду в квартирах лучан, 
які мають центральне гаряче теплопостачання, є 
державно-комунальне підприємство «Луцьктепло». 
Воно сплачує кошти державному підприємству НАК 
«Нафтогаз України» за отриманий газ. ПАТ «Волинь-
газ» як газопостачальне і газорозподільче підприєм-
ство є посередником у цій ситуації. 

Безпосередньо за надану послугу з забезпечення 
центральним постачанням гарячої води лучани пла-
тять ДКП «Луцьктепло». Тобто у випадку складного 
фінансово становища, або ж заборгованості, або ж ін-
ших проблем на цьому підприємстві тисячі лучан, які 
не мають колонки або бойлера, будуть страждати. 

Оскільки проблеми на підприємстві є, 27 трав-
ня депутати Луцької міської ради внесли ініціативу 
створити тимчасову комісію для вивчення фінансово-
економічного стану цієї стратегічно важливої для 
міста структури. Голосування у три підходи не дало 
результатів: депутатська більшість вперто ігнорувала 
пропозицію. «За» проголосувало лише 13 обранців. 

«Ситуація досягла критичної межі. Підприємство 
перебуває у незрозумілому стані. Трудовий колектив 
намагається достукатися до керівництва з приводу 
переведення на чотириденний робочий тиждень. 
Незрозуміла ситуація і з директором ДКП «Луцьк-
тепло». Адже, коли попереднього директора звіль-
нили, то Микола Романюк пообіцяв, що виконувач 
обов’язків буде працювати місяць, максимум півтора.  
Натомість виконувач обов’язків Артур Василевський 
працює вже п’ять місяців. Окрім цього, минулого 
тижня під час засідання виконавчого комітету Мико-
ла Романюк сказав, що він оприлюднить кандидатуру 
директора. Однак і цього не сталося», – зауважив під 
час брифінгу напередодні депутат Ігор Поліщук.  

ХТО КОМУ ЩО ВИНЕН 
У міській раді відключення гарячої води поясню-

ють заборгованістю ДКП «Луцьктепло», надавачем 
послуг на теплопостачання, перед НАК «Нафтогаз» 
за спожитий природний газ. У зв’язку з цим котельні 
міста відключили від газопостачання, а відтак тимча-
сово припинили подачу гарячої води до споживачів.

Станом на 21 травня 2015 року поточна заборго-
ваність підприємства за природний газ перед 
НАК «Нафтогаз України» складала 39,5 міль-
йонів гривень. У той же час загальна забор-
гованість населення міста за надане тепло та 
гарячу воду перед підприємством ДКП «Луць-
ктепло» складає 47,2 мільйона гривень.

Уже 26 травня, як інформує сайт міської 

Андрій ЛУЧИК

Здавалося б, запитання елементарне. 
І відповідь на нього не менш проста: 
брати баняка з холодною водою, стави-
ти на газову плиту та нагрівати до ком-
фортних для тіла 30 теплих градусів за 
Цельсієм. Або ж купити електричного 
бойлера та автоматизувати цей часоза-
тратний процес.

Як альтернатива – загартовувати 
тіло крижаною водою. Нібито корисно, 
але є ризик підхопити нежить.

Лучани вже звикли почергово що-
літа гріти каструлі. Але вони не звикли, 
коли воду відключають у травні, ще й 
усім одразу. Лучани не звикли, коли 
керівництво міста звинувачує саме їх 
у відсутності комунального блага. І 
вдвічі образливо, коли ти є дисциплі-
нованим платником.

Зрозуміло, що міський голова меш-
кає в приватній садибі попід Луцьком, 
має автономне опалення та гаряче 
водопостачання, тому питання гарячої 
води не стоїть особисто для нього так 
гостро.

Який вихід, коли самому гріти воду 
вже несила? Що робити, коли власну 
некомпетентність чиновники пере-
кладають на плечі лучан? Як бути, коли 
примарні надії на швидке відновлення 
гарячого водопостачання тануть, наче 
морозиво в крематорії?

Просто потрібно ставити питан-
ня. Питання правильні та відповід-
ним людям. Ставити регулярно. І що 
більше людей запитають нашого мера 
«ЧОМУ?», що більше запитань «ЩО 
БУЛО ЗРОБЛЕНО?» почують наші 
місцеві депутати, що більше запитів 
буде надіслано на адресу «Луцьктепла» 
із запитанням «КОЛИ?», то швидше 
ми отримаємо не тільки гарячу воду, 
а й відповідальну владу. Владу, яка 
усвідомлює свою підзвітність місцевій 
громаді.

1) 28 тттттттттттттттттттттттрарраррарарараррарарарарррарарарррраррараррараррараррарраарррарарарарарарарарарараррррарарараарррараррараррраррараррараррррраррарраррарарарааррррррарараррраарааарраррррараааааарарараррарараааааааррарраааааррррррррарарараррааааааааарррррррррррарррррааааааррррррарраррарррааарараррррааааааааааааавнвнвнвнвнввнвнвввнввнвнввнвнвнвнвввввннвнвннввввннввнвнннннввнввввнвнвннннннввнвннвннннвввнвннвннннннвнввнвнвввввнввнвнвннвннвнннвнвнввнввнвввнвнвнвннвннвннннвнввнвввнввнвнвнннннввввнвввнвннннннвнввнвнвввввннвнннввввввввввввввннннввввввввнвнвнннннввввнвввннннннвввввввнннннвнввввввнннввввввввнняяяяяяяяяяяя яяяяяяяя яя яяя яяяяяяя я я яя я  2020202222020202222222202201
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Будинки у Луцьку, 
що мають найбільшу 
заборгованість за 
спожиті тепло та 
гарячу воду

Будинки у 
Луцьку, що 
мають найменшу 
заборгованість за 
спожиті тепло та 
гарячу воду

Станiславського, 50 
299 452 грн

Черняховського, 1 
276 878 грн

Потебнi, 52а 
261 917 грн

Гордiюк, 31 
203 113 грн

     Воїнiв-інтерна-
      ціоналістів, 4
         191 714 грн

Загальна 
заборгованість перед 
«Луцьктеплом» станом 
на 1 травня 2015 року 
складала 70,4 млн 
гривень

    Н
аселення 

46 779 329 грн

  П
ільги  

4 993 127 грн

Управління освіти
 ЛМР 

3 803 639 грн

Субсидії   
    

 

2 896 507 грн

Луцька гiм
назiя №

 21     
 

625 312 грн

Волинська філія «У
кртелеком»   

  607 782 грн

Комунальна установа 

«Управлiння будинком 

Волинської обласної Ради» 
568 028 грн

Технiчний коледж ЛНТУ 
477 323 грн

  КП «Зелене го
сподарство» 

469 784 грн

     
 Гiмназiя №

14 
     

     
    4

64 902 грн

     
   Р

ешта 

   8
 687 980 грн

   Шевченка, 6 
     

переплата 1 315 грн 

Цукрова, 2 переплата 30 грн

Корольова, 8      0 грн

Рiвненська, 5а    0 грн

Пушкiна, 3          51 грн

ради, за словами в. о. директора ДКП «Луцьктепло» 
Артура Василевського, станом на 25 травня 2015 року 
заборгованість ДКП «Луцьктепло» перед гарантова-
ним постачальником природного газу склала 58,6 млн 
грн. Боржниками «Луцьктепла» є також державний і 
місцеві бюджети – 17,4 млн грн. 

Зокрема, судячи з інформації, яка розміщена на сай-
ті підприємства, серед юридичних осіб станом на 1 трав-
ня 2015 року одним з найбільших боржників є управлін-
ня освіти Луцької міської ради (3,7 млн грн), 2,8 млн грн 
борги із субсидій, ще майже 4 млн грн – це борги з пільг. 
607 тис. грн – борги філії ПАТ «Укртелеком». 

У той же час заборгованість споживачів за надані 
підприємством послуги з постачання тепла та гарячої 
води на ту ж дату складає 63,7 млн грн, з них 40,8 млн грн 
– заборгованість населення. У загальній структурі боргів 
несплата побутовими споживачами складає 64,1%. 

«Ситуація складна у всій державі. Гарячу воду від-
ключено і в інших містах України – Рівному, Вінниці, 
Житомирі, Івано-Франківську. Те, що стосується на-
селення, люди можуть реструктуризувати борг, офор-
мити субсидію. Не платити – це не вихід», – зазначив 
міський голова Микола Романюк.

За його інформацією, ситуація вирішується на дер-
жавному рівні, тривають перемовини з HAK «Нафто-
газ». Водночас, констатують у міськраді, чи не єдиним 
виходом є погашення заборгованості боржниками. 

Деякі власники квартир Луцька мають борги в 
розмірі 50 тис. грн, власники будинків зуміли нако-
пичити борг в близько 300 тис. грн. Втім за який час 
накопичена ця заборгованість? Імовірно, що йдеться 
про систематичних боржників, з якими неналежним 
чином працювало підприємство. 

Ось такі повідомлення почали наклеювати 
на під’їзди лучанам. З них можна дізнатися 
про борги сусідів
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Тим боржникам, які мають складне фінансове 
становище, пропонують реструктуризувати забор-
гованість у відділі збуту підприємства «Луцьктепло» 
за адресою м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, 
каб. 307-308, (тел. для довідок: 77-32-06; 77-32-08).

СЮРПРИЗ БУВ НЕ ДЛЯ ВСІХ
Ті ж лучани, які платять за рахунками справно, 

обурюються не просто відключенням гарячої води, а 
вимкненням без попередження. Натомість саме ДКП 
«Луцьктепло» востаннє про вимкнення подачі газу у 
разі непогашення заборгованості було попереджене 
ще 18 травня. Повідомлення про можливі вимкнення 
подачі газу отримувало як ДКП «Луцьктепло», так і 
Луцька міська рада, і Волинська облдержадміністра-
ція, починаючи з кінця квітня 2015 року. 

Таким чином, можна зробити висновок, що поса-
довці знали про ймовірне відключення з дня на день, 
втім ані попереджень, ані інформування населення 
про можливі наслідки через борги, ані ефективної 
роботи з боржниками не проводили?

Зокрема, 22 травня прес-служба ПАТ «Волинь-
газ» повідомила, що відповідно до умов договору 
на постачання між НАК «Нафтогаз» і ДКП «Луць-
ктепло», газопостачання має бути припинене. Від-
новлення подачі газу можливе тільки після повного 
погашення заборгованості.

У листі «Нафтогазу» наголошено, що безліміт-
не (несанкціоноване) споживання природного газу 
призводить до значних фінансових збитків компанії 
та втрат державного бюджету України.

Перше повідомлення про припинення поста-
чання газу підприємству «Луцьктепло» датувалося 
30 квітня. У травні таких повідомлень з вимогою від 
НАК «Нафтогаз» терміново вирішити питання щодо 
заборгованості, за інформацією «Хронік Любарта», 
було ще чотири. Останнє, про яке знали в тому числі 
посадовці міської ради і облдержадміністрації, дату-
ється 18 травня 2015 року. У ньому йшлося, що при-
пинення розпочнеться вже 20 травня о 10:00. 

«ПАТ» «Волиньгаз» не здійснює постачання при-
родного газу для «Луцьктепла». Наше підприємство 
діє лише в рамках доручень НАК «Нафтогаз Украї-
ни» щодо відключення підприємств-боржників», 
– пояснює ситуацію заступник голови правління з 
обліку та постачання газу ПАТ «Волиньгаз» Андрій 
Карпомиз.

Аналогічна ситуація на сьогодні є у Володимирі-
Волинському та Нововолинську. ПТМ «Володимир-
Волинськтеплокомуненерго», яке заборгувало 8,7 
млн грн, було відключене минулого тижня. Днями 
без газу залишаться і котельні Нововолинська. Лімі-
ти на споживання газу на сьогодні має тільки Ковель, 
кажуть у газовій компанії.

Л
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Тетяна ГРІШИНА

олинська обласна спілка 
споживчих товариств у суді 
поновила договір оренди 

землі площею 22125 кв. м та 5094 
кв. м на вул. Глушець, 1 в м. Луцьку 
на п’ять років. Таке рішення не 
потребує погодження з депутатами 
міської ради, хоча у лютому 2015 
року обранці ухвалили рішення 
поновити договір оренди землі 
терміном лише на два роки. 

Окрім цього, суд зобов’язав стяг-
нути з Луцької міської ради на ко-
ристь Волинської спілки споживчих 
товариств 4 872 гривні судового збо-
ру. У міській раді обіцяють оскаржи-
ти ухвалене рішення в апеляційному 
суді, адже нині достеменно невідомо, 
на скільки ж продовжили і який саме 
договір оренди. У цьому питанні в 
кожної зі сторін своє бачення. 

Як вбачається з рішення, суд 
встановив, що договір оренди землі 
спілка уклала з міською радою в 2009 
році. Згідно з умовами угоди, сторо-
ни погодилися, що після закінчення 
строку дії договору орендар, тобто 
спілка, матиме переважне право на 
поновлення його на новий строк. Для 
цього спілці достатньо було письмо-
во повідомити міську раду про намір 
продовжити оренду не пізніше, ніж 
за 30 днів до закінчення строку дії до-
говору. 

Цим правом, як випливає з рі-
шення суду, спілка скористалася, 
адже за 35 днів до закінчення строку 
дії договорів оренди надіслала листи-
повідомлення з наміром поновлення 
договорів оренди землі на вул. Глу-
шець, 1. 

Таким чином, 26 листопада 2014 
року на адресу Луцької міської ради 
спілка надіслала листи-повідомлення 
з пропозицією укласти додаткові уго-
ди про поновлення договорів оренди 
землі та проекти цих угод. 

16 грудня 2014 року Луцька міська 
рада на адресу Волинської облспожив-
спілки надіслала лист із пропозицією 
надати додаткові документи для роз-
гляду клопотання, у зв’язку з чим че-
рез дозвільний центр Луцької міської 
ради надано витребувані документи. 

Проте протягом встановленого 
законом строку, як йдеться у рішенні 
суду, листи облспоживспілки Луцька 
міська рада не розглянула, запере-
чення проти поновлення договорів 
позивачу не надіслала. У зв’язку з цим 
облспоживспілка продовжує викорис-
товувати спірні земельні ділянки за 
цільовим призначенням, тому дого-
вори є фактично поновленими, однак 
міська рада не підписує і не повертає 
проекти додаткових угод. 

Міська рада позов заперечила, за-
значивши, що управління земельних 
ресурсів підготувало проект рішення 
для винесення на сесію Луцької місь-
кої ради. Цей проект розглядали на 
постійній комісії з питань земельних 
відносин та земельного кадастру, у 
зв’язку з чим комісією вирішено реко-
мендувати Луцькій міській раді ухва-
лити рішення про відмову позивачеві 
в продовженні договорів оренди спір-
них ділянок. 

16 лютого 2015 року на адресу 
міськради надійшло звернення під-
приємців Центрального ринку, в 
якому вони запропонували створи-

БЮРОКРАТИ 
ЗАПЛУТАЛИСЯ ЗАПЛУТАЛИСЯ 
У ВЛАСНІЙ БЮРОКРАТІЇУ ВЛАСНІЙ БЮРОКРАТІЇ  

ти робочу групу для напрацювання 
концепції розвитку та благоустрою 
території Центрального ринку. Проте 
25 лютого 2015 року на 71-й сесії Луць-
кої міської ради ухвалено рішення № 
71/1, № 71/2 «Про поновлення догово-
рів оренди землі Волинській облспо-
живспілці  для обслуговування ринку 
«Центральний» на вул. Глушець, 1, 
площами 2,2125 га, 0,5904 га» строком 
на два роки.

Тому спілка у позовній заяві про-
сила продовжити договір оренди без 
ухвалення сесією Луцької міської 
ради рішення про поновлення дого-
ворів оренди землі, посилаючись на 
неухвалення сесією рішення про їх 
поновлення, одночасно і на відсут-
ність заперечень, рішень орендодавця 
про відмову у поновленні договорів 
оренди.

У рішенні суду йдеться: у разі, 
якщо орендар, тобто спілка, продо-
вжує користуватися земельною ділян-
кою після закінчення строку договору 

оренди і за відсутності протягом од-
ного місяця після закінчення строку 
договору листа-повідомлення орен-
додавця, тобто ради, про заперечення 
у поновленні договору оренди землі, 
такий договір вважається поновленим 
на той самий строк і на тих самих умо-
вах, які були передбачені договором. 

Тобто звернення позивача з 
листом-повідомленням про намір по-
новити дію договорів відбулося в по-
рядку і в строк, визначені законом, що 
не спростовано відповідачем.

Водночас рада не надала суду на-
лежних доказів скеровування Луць-
кою міською радою на адресу спілки 
листів-повідомлень про незгоду в 
продовженні спірних договорів у мі-
сячний термін. 

Луцька міська рада в установлений 
законом термін не ухвалювала рішень 
про поновлення, припинення чи від-
мову в поновленні договорів оренди 
земельних ділянок площами 22125 
кв. м, 5094 кв. м для обслуговування 

торгових рядів на вул.Глушець,1 в м. 
Луцьку.

На день розгляду справи проекти 
додаткових угод відповідачем не під-
писані, жодних заперечень щодо їх 
умов, змісту Луцькою міською радою 
у встановленому чинним законодав-
ством порядку та строк не висловле-
ні, вимоги щодо повернення спірних 
земельних ділянок після закінчення 
строку дії додаткових угод відповіда-
чем не пред’являлися.

Отже, Волинська облспоживспіл-
ка продовжує фактично користувати-
ся спірними земельними ділянками та 
сплачувати орендну плату.

Щодо рішень міської ради, які 
ухвалювалися наприкінці лютого 2015 
року, то суд трактує їх як підтверджен-
ня наміру міської ради продовжити 
дію договору оренди з Волинською 
облспоживспілкою.

Таким чином, оскільки чиновники 
міської ради не відповіли відповід-
но до законодавства на лист, договір 
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оренди землі на Центральному ринку 
між Волинською обласною спілкою та 
Луцькою міською радою продовжено 
на п’ять років. Хоча попередньо на 
початку року депутати міської ради 
ухвалили рішення продовжити орен-
ду лише на два роки. За цей час спе-
ціально створена тимчасова комісія 
мала би напрацювати пропозиції з ре-
формування території.

Адже, як тоді погодилися обранці, 
використання землі біля Старого рин-
ку потребує змін. Об’єкт розташова-
ний біля історичної пам’ятки – замку 
Любарта. І вже не перший рік йдеться 
про реконструкцію ринку, аби перене-
сти хоча б частину торгових точок та 
зробити торгівлю більш миловидною 
для туриста.

У Луцькій міській раді з таким 
рішенням не погодилися і, зі слів на-
чальника юридичного управління 
Олександра Рачкова, вже підготували 
апеляційний позов. 

«Це загальна проблема судових 
справ щодо договорів оренди. Дого-
ворами оренди опікується земельне 
управління. В обов’язковому порядку 
надсилається лист про те, що договір 
оренди закінчується. І ми пропонуємо 
його або поновити, або повідомляємо 
про неможливість поновлення. Суд 
вважає, що така відмова про понов-
лення договору має бути оформлена в 
рішенні ради. Оскільки рішення ради 
про відмову в поновленні не було, а в 
нашій ситуації є рішення про понов-
лення, але на два роки. А суд у рішенні 
написав визнати поновленим договір 
на той самий строк і на тих же умовах. 
Питання: який саме договір? На яких 
умовах і на який строк – роз’яснить 
суд», – пояснює начальник юридично-
го управління. 

«На сьогодні міський голова запи-
тує: на який строк має бути укладено 
додаткову угоду. Однозначної відпові-
ді немає, бо договір було укладено на 
рік, додаткову угоду на п’ять. Тобто, 
якщо вважати на тих же умовах і на 
той же строк, то вбачається, що йдеть-
ся про шість років. А рішення міської 
ради узагалі про два роки. Тому ми й 
подали на апеляцію, аби дізнатися, 
про який термін йдеться», – зазначає 
чиновник. 

Депутат Андрій Осіпов вважає, що 
Луцька міська рада програла суд пер-
шої інстанції через власну недбалість. 

«Чому луцький міський голова 
мовчить про такі обставини, чому 
юридичний відділ не заявляє, чому 
відділ управління комунальним май-
ном не сповіщає громаду про те, що 
Луцьк програв справу? Суть програшу 
була пов’язана з тим, що спілка пода-
ла лист, на який треба було протягом 
місяця дати відповідь. Луцька міська 
рада відповіді не дала. Таким чином 
суд вважав, що оскільки протягом мі-
сяця не дали, то погодилися на продо-
вження договору на тих самих умовах. 
Таких справ у Луцьку велика кількість, 
коли рада не бажає продовжувати до-
говір оренди, або бажає інше вико-
ристовувати, а в суді доводиться, що 
міська рада просто не відповідає на 
листування. Показовий випадок з обл-
споживспілкою», – зазначає депутат.  

Андрій Осіпов зауважує, що спра-
ва показова, оскільки стосується Цен-
трального ринку, який і нинішня ка-
денція депутатів, і нинішній міській 
голова намагаються не зачіпати. 

ЧЕРЕЗ НЕПОРОЗУМІННЯ З ЛИСТУВАННЯМ ЧИ ТО НЕДБАЛЬСТВО, 
А МОЖЕ, Й ЗАПЛАНОВАНІ ДІЇ, В СУДАХ ПОЧИНАЄТЬСЯ НОВИЙ БІЙ ЗА 
ТЕРМІН ОРЕНДИ ЗЕМЛІ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РИНКУ. ПЕРШИЙ РАУНД 
МІСЬКА РАДА, А ЗАГАЛОМ І ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС, ВЖЕ ПРОГРАЛИ
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ОЛЕКСІЙ МОЧАНОВ: «НАМ ТРЕБА 
ПОДЯКУВАТИ ПРЕДКАМ І ПОКАЗАТИ 
НЕАГРЕСИВНІ ДІЇ, ЩОБИ 
ЗАЛИШИТИСЯ ЖИТИ В ЦІЙ КРАЇНІ»
А

Записала Оксана ПУНЯК

втогонщик, співак та 
волонтер завітав до 
Луцька 19 травня. У 

бібліотеці Східноєвропейського 
національного університету імені 
Лесі Українки проходила його прес-
конференція, а згодом у Палаці 
культури міста Мочанов виступив 
із своєю авторською програмою та 
проектом «Акустичні люди». Захід 
проводили з метою збору коштів на 
допомогу бійцям АТО. 

«Я НЕ ХОДИВ НА МАЙДАН 
НІ ЗА ЄВРОПУ, НІ ПРОТИ 
ЯНУКОВИЧА»

– Я на Майдан прийшов 21 листо-
пада. Це були роковини Помаранчевої 
революції, і насправді я не ходив туди 
ні за Європу, ні проти Януковича. 
Мені просто цікаво було подивитися,  
хто з хлопців, які були на Помаран-
чевій революції, прийшов сюди і як 
сильно змінився.

За всю історію цієї землі нам тре-
ба було боротися з кимось, за когось 
і проти когось. На жаль, вектор «за 
щось» кудись зник. Для нас стало на-
ціональною забавою грати в гру «з 
ким проти кого дружити».

Мені не хотілося б ні в Європу, ні в 
Росію, ні навіть до Сполучених Штатів 
Америки. Євросоюз – це найбільш не-
зрозуміле для мене об’єднання. Дуже 
хочу, щоб ми побудували країну, до 
якої приїжджали б росіяни або амери-
канці, європейці, китайці, австралійці. 
Араби сказали б: молодці, побудували 
країну, в якій справді все, як треба, все 
добре, і нарешті стало все на свої міс-
ця, і люди зажили тим життям, на яке 
вони заслуговують. 

«ТІ, ХТО В «СВІТЯЗІ», –  
МОЇ «ХРЕЩЕНИКИ»

– Лучанам дуже пощастило з Саш-
ком Фацевичем.  Одного разу Фацик 
подзвонив мені й каже: «Льоха, в мене 
проблема, в мене 38 ментів, і в принци-
пі все, чого вони вчилися, – це вдягати 
наручники і здійснювати перевірку 
документів, зараз я їх навчив працю-
вати «мухою».  Вони зараз здають мені 
залік, стріляють.

Був жах, коли у Фацика закінчили-
ся гроші на рахунку й сіла батарейка. 
Зв’язок пропав, ніхто не може зрозу-
міти, що сталося. Раптом телефонний 
дзвінок – Фацик. Життя там – воно 
інше. Якщо він там за тих обставин  
втратив зв’язок, то це може бути, що 
він сам подзвонив, аби попрощатися, 
а може подзвонити якийсь негідник і 
вимагати викуп. Той факт, що це дзво-

нив насправді Фацик, – це 10% ймовір-
ності. Піднімаю – він, каже, що їдуть у 
бік Артемівська, а там уже «курорт». 
Наші народні депутати доїжджають 
до Ізюма і думають, що вони в зоні 
АТО. Це дуже смішно. 

«ВІД ДУРОСТІ ЗАРАЗ 
ГИНЕ НАБАГАТО БІЛЬШЕ 
НАРОДУ, НІЖ ВІД 
СТРІЛЬБИ»

– На фронті дуже специфічне по-
чуття гумору. Зараз там не можна го-
ворити «селфі». «Селфіками» на фрон-
ті  почали називати самостріли. Коли 
несеться лікар і питає, що там, а йому 
відповідають мовляв, там ще один 
«селфі» влаштував, із «калашникова» 
ногу прострелив. Напевно,  родичам і 
друзям це було би чути страшно.

Велике здивування – присутність 
в АТО 128-ї гірської бригади, бо вони 
ж як кішки. Готувалися раніше в Кри-
му. Я коли приїхав і дізнався, що це 
гірська піхота, то спитав: «Що ви тут 
робите?»  А вони мені відповідають: 
«Напевно, дебіли в штабі побачили, 
що в слові Вуглегірськ є слово гори, 
вони ж не знали, що це раніше була 
Хацапетівка, і відправили нас сюди». 

Раніше ми їздили у зону АТО до 
своїх друзів, потім друзі почали вихо-
дити на ротацію, а ми продовжували 
їздити на ті самі точки, бо потреби у 
всіх однакові. Зараз переконаний, що 
опікуватися потрібно не підрозділа-
ми, які приїхали-поїхали, а з точками, 
куди ти можеш доїхати. 

В АТО від алкоголю і від дурості 
зараз гине набагато більше народу, 
ніж від стрільби. Я там не так боюся 
сєпарських градів, як у нічний час – 
руху. Бо може хтось нестися із наших 
вояків – без різниці, чи то доброволь-
ці, чи збройні сили –  без світла, бо їм 
здається, що вони знають дорогу, а для 
хоробрості собі дали по 50. Ми їх на-
зиваємо «аватарами»: завжди сині і не 
в своєму тілі.

«НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ 
БІЛЬШЕ «ВАТИ», 
НІЖ НА СХОДІ»

– У нас, як і раніше, в країні у вну-
трішній політиці – інтереси, а у зовніш-
ній – принципи. У будь-якій успішній 
країні все з точністю до навпаки. Якщо 
завтра стало невигідно працювати, на-
приклад, з Росією, Європою чи США 
і вигідні умови запропонував Китай, 
країні буде краще, обговоривши з 
Росією, Європою і США, заплатити 
штрафні санкції, щоб потім заробити 
більше. У внутрішній політиці мають 
бути принципи: розставлені прапорці, 
за які не виходить ніхто.

ХРОНІКЕР
Олексій Мочанов – український 
автогонщик, телеведучий, тест-
пілот, музичний виконавець-бард. 
Чемпіон України з автослалому 
(1999), призер чемпіонатів 
України з ралі, чемпіон німецької 
серії багатогодинних кільцевих 
перегонів на витривалість – 
серії VLN (2008). Майстер спорту 
України міжнародного класу з 
автомобільного спорту (2008). 
Волонтер, здійснює забезпечення 
українських військ в ході війни на 
сході України. Один з засновників 
волонтерської групи «Добровоз».

Коли на заході України кричать 
про вату там, то жах у тому, що вати 
більше тут.  Люди їдуть у Москву шту-
катурити «царські хороми», в Португа-
лію збирати гриби-ягоди. Я їх не засу-
джую, бо треба десь заробляти гроші, 
а країна і влада не дають можливості 
заробити ці гроші тут. Той народ, який 
тут залишився і нікуди не втік, не по-
їхав і не влаштовує ці гучні східні ве-
чори у західних регіонах і в центрі – це 
реально наш золотий фонд. 

«МИ ОДЯГНУЛИСЯ 
В НЕЗРУЧНЕ, ВЗЯЛИ 
БЕЗКОРИСНЕ, ЗАЖИЛИ В 
ДУРНОМУ І ХОДИМО, ЗАТЕ 
НЕ ГІРШЕ, НІЖ У СУСІДІВ»

– 24 роки в цій країні не був роз-
винутий внутрішній туризм. З нас 
усіх робили дурників, бо коли людина 
вперше у Львові побачила хорошу ма-
шину, що була на польських номерах, 
то почала дивитися в бік Варшави. 
Коли людина у Луганську побачила 
хорошу машину, то на ній були росій-
ські номери, найімовірніше, з Ростова, 
то вона почала дивитися в бік Рос-
това. І ці люди сиділи спинами одне 
до одного, і ця країна робила все для 
того, щоб не повернути їх обличчями. 
І досі, якби не війна, ми не знали б, які 
красоти, наприклад, на кордоні Хар-
ківської і Донецької областей, Ізюма, 
Святогорської лаври – там просто 
фантастика. 

У цій країні ніхто не хоче бути 
успішним, бо це дуже велика відпо-
відальність і важка праця. Це дуже 
рано вставати, пізно лягати спати, 
за багато що відповідати. У нас, на 
жаль, дуже модно і популярно мати 
атрибути, які придумали дурні для 
того, аби нібито мати вигляд успіш-
них людей. 

У нас людина може купити собі 
якийсь годинник, на якому обо в’язково 
є хронограф, але не знати, що означають 
ці цифри. Вмикає його, щоб він ішов, і 
думає, що то не стрілка хронографа, а 
секундомір не працює. Та й секундомір 
людині не потрібен, бо я впевнений, що 
коли у неї запитати, за скільки пробі-
жить 100 метрів, вона скаже: «Доларів 
за 400», а про час там і йтися не буде.  
Ми одягнулися в незручне, взяли без-
корисне, зажили в дурному і ходимо, 
зате не гірше, ніж в сусідів. 

«Я НЕ СПІВАЮ, 
Я ДЕКЛАМУЮ СВОЇ 
ПІСНІ ПІД МУЗИКУ»

– Я співати не вмію, але дуже лю-
блю. У караоке не треба ж мати слуху, 
треба мати хороший зір і повну від-
сутність совісті. Я просто писав вірші 
з пережитого, з життя, з якихось по-
дій. Багато читав і, здається, писати 
вийшло непогано. Я не співаю, а де-
кламую свої пісні під музику. Перший 
свій вірш написав у 24 роки, спочатку 
мамі подобалося, а потім вона вирі-
шила, що не треба мені бути поетом. 
Ми заробляємо різними способами, 
як і всі, хто чим може, але за кількістю 
благодійних концертів, я думаю, ми 
чемпіони України 2014-2015 років. 

Ушаков у своєму словнику дуже 
правильно дав визначення музиці, він 
сказав, що це мистецтво, в якому емо-
ції, переживання та ідеї передаються 
за допомогою ритмічно організованих 
звуків і тонів. Ось саме хлопці допо-
магають із того всього написаного 
зробити пісню, моє завдання – їм не 
заважати і прочитати свої вірші так, 
щоб хоч якось потрапляти в те, що 
вони грають.  Бо грають вони чудово, 
я інколи заслуховуюся і перестаю гра-
ти сам.  

«ДЛЯ МЕНЕ ЖАХ НЕ В ТОМУ, 
ЩО КУЗЬМА ЗАГИНУВ, А В 
ТОМУ, ЩО ЗАГИНУВ ЧЕРЕЗ 
ВЛАСНУ ПОМИЛКУ»

– Ми дуже дружили з Кузьмою, ро-
ків десять. Андрюха був, як більшість 
людей, широкої натури, його діставало 
те спілкування з людьми і у нього було 
небагато тих, з ким він хотів би спілку-
ватися не на публіці. Ми з ним позна-
йомилися через те, що посварилися. У 
нього була програма «Шиканемо», він 
катався на «Hummer» без ременя без-
пеки. Я знайшов його номер телефону, 
подзвонив, сказав: «Чуєш ти, чучало, 
на тебе ж дивляться хлопці, дівчата, ти 
ж реально авторитет для них». І ми з 
ним дуже посварилися, але до нього ді-
йшло. Це означає, що людина думала. 

Кузя писав класні книжки, я з ним 
вів три-чотири корпоративи, де мож-
на було сказати «Добридень» і «До 
побачення», все решта – Андрій. Для 
мене весь жах не в тому, що Кузьма 
загинув, а в тому, що загинув через 
власну помилку. І всі історії про те, що 
його підрізала «Honda», молоковоз із 
кліпу... Оля з ним була, розказувала: 
поспішав, помилився.  

«НЕМА НІЧОГО КРАЩОГО, 
НІЖ УКРАЇНА»

– Нам доля дала два моря, гори, 
чорноземи – все красиве. Озера, як у 
Фінляндії, ліси, як у Прибалтиці – кра-
са ж. Просто у нас так: за все, що ти 
нам дала, thank you very match, приро-
да.  А все, що ми робимо руками, – че-
рез заднє місце, бо руки у нас рідко до 
голови підключені. 

Мені хотілося б, щоби весь молод-
няк, який не поїхав у Португалію по 
ягоди, подякував предкам і показав 
неагресивні дії для того, аби ми все ж 
залишилися жити в тій країні, бо нема 
нічого кращого.
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МУЗИЧНІ НОВИНИ

П’ЯТНИЦЯ
5 ЧЕРВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь »
08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.00 Т/с «Хороші руки»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ 2015»
23.00 «Світське життя»
00.05, 02.30 Х/Ф «НІЧИЯ 
ЗЕМЛЯ»
04.00, 05.40 «Шість кадрів»
05.15 Телемагазин

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.50 
Новини
07.15, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським 2»
12.30 «Щастя із пробірки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 4»
18.10 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/Ф «МОЯ РУСАЛКА, 
МОЯ ЛОРЕЛЯЙ»
01.15 Т/с «Зцілення любов’ю»

05.40 Студія Вашин´тон
05.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10, 02.50 Т/с «Перетинаючи 
межу»
11.55, 13.20 Паралельний світ
13.35 Провокатор
14.30, 16.20 Х/Ф «ДЕННИЙ 
ДОЗОР»
17.45, 23.00 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
00.00 Т/с «Ганнібал»
01.35 Х/Ф «ПРОБУДЖЕННЯ ЗЛА»
03.30 Т/с «Алькатрас»

06.40, 01.30 Х/Ф «ВАС 

ВИКЛИКАЄ ТАЙМИР»

08.15 Х/Ф «МАНДРІВКА У 

ЗАКОХАНІСТЬ»

10.25 Х/Ф «ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ 

ЛІКАРЯ СЕЛІВАНОВОЇ»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

18.45 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 «Холостяк - 5»

00.00 Х/Ф «ЛЮБОВ ЗЛА»

02.55 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 02.30, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10, 20.00 Про головне
10.05 Х/Ф «КОНФУЦІЙ»
12.25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13.20 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Школа Мері Поппінс
14.15 Мультфільм
14.25 Дитячі історії
14.50 Як це?
15.30, 02.50 Віра. Надія. Любов
16.30 Музичне турне
17.40 Театральні сезони
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Х/с «Вікендові історії»
21.35, 05.35 Новини. Спорт
22.00 Перша студія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
03.45 Т/с «Царівна»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Дев’ять життів 
Нестора Махно»
12.05 Х/Ф «ФАНАТ»
14.00 Х/Ф «ФАНАТ-2»
16.00 Х/Ф «АМЕРИКЕН-БОЙ»
19.00 Х/Ф «МІЦНИЙ ЗАХИСТ»
22.00 Х/Ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
00.20 Х/Ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-2»
02.05 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

06.00, 13.40 Top Gear
06.50 Підроблена історія
07.40, 14.30 У пошуках істини
08.30, 15.20 Правила життя
09.20, 16.10, 05.20 Містична 
Україна
10.10, 19.50 У пошуках пригод
11.50, 21.40 Він і вона. Бій за 
життя
12.40 Вижити у Венесуелі
17.00 Секретні території
17.50, 20.40 Скарби зі сховищ
18.50 Вижити попри все
22.30 Африка
23.30 Війна всередині нас
00.20 СБУ. Спецоперація
02.50 Скарб.UA

06.05, 06.15, 14.15, 15.30 Т/с 
«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.30, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 02.15, 03.15 
«Говорить Україна»
12.20 Звичайні зомбі. Як працює 
неправда (1)
18.00, 04.45 Т/с «Безсмертник. 
Рай там, де ти»
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «КОХАНЕЦЬ ДЛЯ 
ЛЮСІ»

06.05 Служба розшуку дітей
06.10, 07.25, 07.32, 07.55 Kids Time
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00, 03.10 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
15.55 Т/с «Вороніни»
18.20, 02.30 Абзац!
19.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЕФІРІ»
21.00 Х/Ф «СУРОГАТИ»
22.55 Х/Ф «ЕКВІЛІБРІУМ»
01.00 Х/Ф «ХАТИНА В ЛІСІ»
03.15 Зона ночі
05.15 25-й кадр

СУБОТА
6 ЧЕРВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.30, 20.15 «Українські сенсації» 
07.10, 19.30 «Телевізійна 
служба новин» 08.00, 08.30 М/с 
«Качині історії» 08.55 «Маша 
і ведмідь» 1 09.30 «Світське 
життя» 10.35, 01.30 Х/ф «Вагітна 
бабуся» 14.25 «Вечірній Київ 
2015» 16.30 «Вечірній квартал» 
18.30 «Розсміши коміка» 21.00 
«Ліга сміху. Чемпіонат України з 
гумору» 00.00 Х/ф «Божевільне 
побачення» 04.40 «Шість кадрів» 
05.45 Телемагазин 

06.10 М/ф «Ну, постривай!»
06.40 Х/Ф «АЙБОЛИТЬ-66»
08.40 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 Новини
10.00, 04.50 Х/Ф «ПРИНЦЕСА 
НА БОБАХ»
12.10 Т/с «Серафима Прекрасна»
18.10, 20.30 Т/с «Брати за 
обміном»
23.20 Х/Ф «ПІДМІНА В ОДНУ 
МИТЬ»
03.00 Х/Ф «МОЯ РУСАЛКА, 
МОЯ ЛОРЕЛЯЙ»

07.20 Паралельний світ
09.10 Секретний фронт
10.10 Антизомбі
11.05 Дістало!
12.10 Громадянська оборона
13.25 Інсайдер
14.25 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20.10 Х/Ф «ЛУЗЕРИ»
22.00 Х/Ф «ХЛОПЧАКИ-
НАЛЬОТЧИКИ»
00.00 Х/Ф «ОБСЕСІЯ»

06.30, 01.35 Х/Ф «АЕЛІТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ ДО ЧОЛОВІКІВ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.20 Х/Ф «БУДЬТЕ МОЇМ 
ЧОЛОВІКОМ...»
13.10 Т/с «Коли ми вдома»
14.45 «Холостяк - 5»
18.00 Х/Ф «БАБИНЕ ЛІТО»
21.45 Х/Ф «ДІВЧАТА»
23.45 «Давай поговоримо про 
секс 2»
03.00 Нічний ефір

06.00 Підсумки
06.20 На слуху. Підсумки
07.40 У просторі буття
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15 Перша студія
10.00 Зроблено в Європі
10.15 Нотатки на глобусі
11.00 Книга ua
11.30, 12.30, 19.55 Д/ф
13.00 Світло
13.55 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
15.20 Чоловічий клуб. Спорт
16.15 Чоловічий клуб
16.45 Музичні салони ARTE
18.00 Х/Ф «НОГА БОГА»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Як ваше здоров’я?
02.55 Х/Ф «КОНФУЦІЙ»
05.35 Вікно в Америку

09.40 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 Х/Ф «ОСТАННІЙ ЛЕГІОН»
16.00 Х/Ф «КОНАН-
РУЙНІВНИК»
18.00 Х/Ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
20.20 Х/Ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-2»
22.20 Х/Ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-3»
00.10 Т/с «Біблія. Шлях 
апостолів»
02.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

06.00, 03.20 Скарб.UA
06.40 Бандитський Київ
07.40 Д/ф
08.30 У пошуках істини
10.10 1492: як світ став іншим
12.00 Королівський Лондон
13.00 Африка
16.00 У пошуках пригод
18.30, 05.20 Містична Україна
21.00 Карл Великий
00.00 Війна всередині нас
00.50 СБУ. Спецоперація
04.00 Великі українці

07.15 Т/с «Адвокат»
10.00, 04.45 Реальна містика
11.00 Х/Ф «КОХАНЕЦЬ ДЛЯ 
ЛЮСІ»
12.50, 15.20 Т/с «Причал любові 
і надії»
17.00, 19.40 Т/с «Печалі-радості 
Надії»
21.30 Футбол. Фінал ЛЧ. 
«Ювентус» (Італія) - «Барселона» 
(Іспанія)
00.05, 05.30 Таємний код 
зламано. Молодість
02.30 Таємниці зірок

06.00, 07.55 Kids Time
06.02 М/с «Губка Боб Прямокутні 
штани»
07.57 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.25 Страсті за Ревізором
14.30 Х/Ф «ВСЕ АБО НІЧОГО»
16.55 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 
ЕФІРІ»
18.55 Х/Ф «БІЛІ ЦИПОНЬКИ»
21.00 Х/Ф «ХЕНКОК»
22.55 Х/Ф «РАЙОН №9»
01.25 Х/Ф «ЕКВІЛІБРІУМ»
03.00 Половинки

НЕДІЛЯ
7 ЧЕРВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

09.00 «Лото-забава» 09.40 М/ф 
«Ескімоска - 2: пригоди в Арктиці» 
09.45 «Маша і ведмідь » 10.15 
«Телевізійна служба новин» 11.00, 
03.50 «Світ навиворіт: Латинська 
Америка» 12.00 «Інспектор 
Фреймут 2» 13.20 «Чотири 
весілля 4» 14.30 «Ліга сміху. 
Чемпіонат України з гумору» 17.40 
Х/ф «Спортлото 82» 19.30, 05.20 
«ТСН-Тиждень» 21.00 «Голос 
країни 5» 00.10 Х/ф «Адам» 01.50 
Х/ф «Камінна душа»

08.30 «Готуємо разом»
09.30 «Новини»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
11.00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
12.00 Т/с «Серафима Прекрасна»
18.10, 21.30 Т/с «Брати за 
обміном»
20.00, 04.00 «Подробиці тижня»
00.10 Х/Ф «ВАГОМА ПІДСТАВА 
ДЛЯ ВБИВСТВА»
03.00 Х/Ф «УБИВСТВО В 
ПРЕЗИДІО»

09.05 Зірка YouTube
11.45, 13.00 Дивитись усім!
13.35 Дизель-шоу
14.50 Х/Ф «ЛУЗЕРИ»
16.40 Х/Ф «ХЛОПЧАКИ-
НАЛЬОТЧИКИ»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «СНАЙПЕР-3»
22.05 Х/Ф «СНАЙПЕР-4. 
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
23.55 Х/Ф «РЕД: МИСЛИВИЦЯ НА 
ПЕРЕВЕРТНІВ»
01.30 Х/Ф «ПРОБУДЖЕННЯ ЗЛА»

06.05, 23.00 Х/Ф 
«ДВАНАДЦЯТЬ СТІЛЬЦІВ»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.15 «Містичні історії-2 з 
Павлом Костіциним»
15.10 Х/Ф «БАБИНЕ ЛІТО»
19.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.55 Х/Ф «ЗДРАСТУЙТЕ ВАМ!»
02.10 Нічний ефір

07.30 Шеф-кухар країни
08.20 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Мультфільм
10.00 Школа Мері Поппінс
10.20 Хочу бути
10.45 Спецпроект «Хай завжди 
буде сонце!»
11.50 Х/Ф «НОГА БОГА»
13.50 Д/ф
14.50 Фольк-music
16.15, 02.20 Х/с «Вікендові 
історії»
18.15 Театральні сезони
18.50 Х/Ф «ПАРТІЯ В ШАХИ»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика. 
Atomic Simao
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
03.15 Х/Ф «ГОРА БУДДИ»
05.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами

07.00 «Журнал Ліги Чемпіонів 
УЄФА 2014-2015» 09.00 
«Бушидо» 10.00 «Легенди 
кікбоксінгу» 11.00 «Люстратор 
7.62» 12.00 Д/п «Страшне 
завтра. Донбас: люди» 13.00 
«Секретні матеріали» 14.00 
Т/с «Біблія. Шлях апостолів» 
17.00 Х/ф «В ім’я короля-3» 
19.00 Х/ф «Некерований» 21.00 
Х/ф «Професіонал» 23.15 Х/ф 
«Механік» 01.05 Х/ф «Конан-
руйнівник» 02.45 Х/ф «Москаль-
чарівник» 

06.40 Бандитський Київ
07.40 Д/ф
08.30 У пошуках істини
10.10 Карл Великий
13.00 Африка
14.00 Незнайома Африка
15.00 Африка. За лаштунками
16.00 У пошуках пригод
18.30, 05.20 Містична Україна
21.00 1492: як світ став іншим
23.00 Королівський Лондон
00.00 Війна всередині нас
00.50 СБУ. Спецоперація
04.00 Великі українці

07.40 Т/с «Причал любові і надії»
11.30 Т/с «Печалі-радості Надії»
15.20 Х/Ф «КОЛИ НЕ ВИСТАЧАЄ 
КОХАННЯ»
17.15, 20.00 Т/с «А сніг 
кружляє...»
19.00, 01.15, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою
22.00 Х/Ф «ЦЯ ЖІНКА ДО 
МЕНЕ»
00.00 Зірковий шлях
02.05 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»

08.00 М/с «Пінгвіни 
Мадагаскару»
09.50 М/с «Том і Джеррі»
11.10 М/ф «Король Сафарі»
13.00 Х/Ф «БІЛІ ЦИПОНЬКИ»
15.05 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»
17.10 Х/Ф «ХЕНКОК»
19.00 Х/Ф «ЧОРНИЙ ЛИЦАР»
21.00 Х/Ф «ЖИВА СТАЛЬ»
23.40 Х/Ф «ПОХМУРІ НЕБЕСА»
01.40 Х/Ф «МАППЕТИ З 
КОСМОСУ»
03.00 Половинки
03.45 Зона ночі

«ЄВРОБАЧЕННЯ-2015»: 
ЯК ЦЕ БУЛО
Tablo ID

Фінал 60-го, ювілейного музичного дійства від-
бувся 23 травня у Відні. У ньому взяло участь 27 

країн: Вірменія, Албанія, Румунія, Росія, Угорщина, 
Греція, Естонія, Грузія, Сербія, Бельгія, Польща, Сло-
венія, Литва, Швеція, Норвегія, Кіпр, Азербайджан, 
Латвія, Ізраїль, Чорногорія, Австрія, Великобританія, 
Німеччина, Іспанія, Франція, Італія і Австралія.

Беззаперечну перемогу і найбільшу кількість балів 
– 365 – цьогоріч здобув фаворит букмекерів, пред-
ставник Швеції Монс Зелмерлев з піснею «Heroes». 
Співачка від Росії Поліна Гагаріна з піснею «A Million 
Voices» та номером, за який її звинуватили у плагіа-
ті, посіла друге місце. Загалом росіянка набрала 303 
бали. Третє місце дісталося італійському тріо «Il Volo» 
з композицією «Grande Amore». Представники Італії 
отримали 292 бали.

До слова, ім’я цьогорічного переможця стало відо-
ме ще до завершення голосування: коли швецький ар-
тист набрав 328 балів, то йому присудили дострокову 
перемогу. Адже інші конкурсанти вже ніяк не змогли 
б наздогнати Зелмерлева за кількістю балів.  

«ТАРТАК» ВИПУСТИВ 
НОВИЙ КЛІП

volyn.tabloyid.com

Гурт «Тартак» опублікував нове відео. Кліп на пісню 
«Я не один» з альбому «Сімка» з’явився у мережі 

23 травня. Цікаво, що усі кадри відео відзняв сам 
Сашко Положинський під час його минулорічного ві-
зиту до Америки. У повноцінну відеороботу матеріал 
змонтував Артем Григорян. Він же був режисером 
попереднього кліпу «Тартака» на пісню «Люта зима».

За словами Сашка Положинського, знімання були 
не спонтанними, автор уже знав, на яку конкретно 
пісню буде створено відео, спеціально прописував 
синхрони та готувався до того, що буде відбуватися.

«БАНДЕРШТАТ» 
ОГОЛОСИВ ЩЕ ОДНОГО 
ХЕДЛАЙНЕРА
volyn.tabloyid.com

Цьогоріч на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку 
виступить відомий білорусько-український гурт 

Сергія Міхалка «Brutto». Виступ відбудеться 2 серпня, 
зазначають організатори фестивалю.

 Нещодавно було оголошено й інших учасників 
фестивалю: «Тартак», «O.Torvald», «ONUKA», «Кар-

на», «Тінь Сонця» та «Роллікс».

МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММУЗИЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ НОВИНИ

на», «Тіньннн  Сонця» таа « Роллікс».
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

ГУРТОМ КРУТИТИ ПЕДАЛІ
Любителів двоколісного транспорту кличуть 
стати учасниками акції «Всеукраїнський 
Велодень». У Луцьку дійство відбудеться у суботу, 30 травня. 
Збір учасників відбуватиметься на Театральному майдані, 
початок реєстрації о 10:00. Велопробіг стартуватиме 
від ЦУМу об 11:00 за рухом маршруту №15. Потому 
велосипедисти влаштують у центрі міста патріотичний 
флешмоб і різноманітні розваги.
До слова, упродовж велоакції організатори збиратимуть 
кошти на потреби українського війська. 

БРИТАНЦІ ГРАТИМУТЬ 
ЛУЧАНАМ ДЖАЗ
Талановитий музикант із Великобританії Джуліан Томас 
разом зі своїми англійськими й українськими колегами 
31 травня виступить у Луцьку. 
Поринути в джазову атмосферу музиканти запрошують 
у клуб-брованю «Карабас Барабас» (вул. Винниченка, 4), 
початок о 20:00. Вхід вільний. Під час виступу відбуватиметься 
збір грошових пожертвувань для фронту. 

СВЯТО МИЛЬНИХ 
БУЛЬБАШОК
До Міжнародного дня захисту дітей у Луцьку 
відбудеться фестиваль мильних бульбашок «Bubble 
FEST». Усіх охочих відчути себе дитиною кличуть 1 
червня о 16:00 на Театральний майдан.
Варто зазначити, що під час дійства відбуватиметься збір 
коштів дітям із притулку та вимушеним переселенцям.

ПРИТУЛА ВЕЗЕ ДО 
ЛУЦЬКА «ВАР’ЯТІВ»
Відомий український шоумен Сергій 
Притула разом зі своїм гумор-шоу «Вар’яти» завітає до 
Луцька з концертом. Дійство відбудеться 1 червня у 
Волинському облмуздрамтеатрі, початок о 18:00. 
«Шоу позбавлене російської мови та нецензурної лексики. 
Практично відсутні жарти на політичну тематику та гумор 
«нижче плінтуса», – йдеться на сайті колективу. 
Квитки на гумористичний концерт вартують від 70 гривень. 
Придбати їх можна в касі драмтеатру (Театральний майдан, 
2) та у ресторані «SHOW BASILIC» (вул. Словацького, 7). 
Телефони для довідок: (066) 888-56-65, (067) 119-11-99, (0332) 
28-29-40, (0332) 72-54-60.

КУДИ ПІТИ

Сергій МАРТИНЮК

«ВОЇНИ СВІТЛА» 
(Австралія, США, 2009)
Режисер: Майкл Спірінг, Пі-

тер Спірінг 
Останнім часом в своїх доволі 

рандомних кіношних пошуках я 
все частіше натрапляю на фільми 
з Ітаном Хоуком. Є щось у його 
персонажах і драматичних амп-
луа, що вирізняє актора з-поміж 
інших «суворих» екранних ме-
нів… Словами наразі пояснити 
складно, але щось підказує мені, 
що то питання часу чи, приміром, 
кількох наступних фільмів. Спі-
рінги, які працювали з Хоуком в 
хитромудро-накрученому «Патрулі часу», цього разу пропонують 
глядачу фантастичний бойовик з класичними елементами фільму 
жахів: 2019 рік, людство, більшість якого стала вампірами, вчені, 
які кидають виклик глобальній епідемії і намагаються синтезувати 
замінник крові… Заміс ще той. Поціновувачам жанру має зайти! 
Приємним бонусом буде присутність на екрані давніх знайомих 
Уіллема Дефо та Сема Ніла. Мені сподобалося і вам раджу!

«МАЛКОЛЬМ Х» 
(США, Японія, 1992)
Режисер: Спайк Лі 
Знахідка! Соціально-політична 

сага про життя чорношкірого ре-
лігійного та громадського лідера 
Малколма Ікса, який через кри-
мінальну молодість, в’язницю та 
прийняття ісламу прийшов до 
цілком інших орбіт власного руху 
цією планетою. Сильна робота 
Спайка Лі, відмінна гра молодого 
Дензела Вашингтона і професій-
ний зріз американського життя 
середини ХХ ст.: расизм, релігійні 
протиборства, зради, політика, 
переслідування, корупція, безза-
коння, подвійні стандарти і смерть… Ще один фільм до дискусій 
про втечу релігії від віри. Сильно і глибоко! Раджу всім, кому тема 
цікава і близька. 

«МИСЛИВЕЦЬ 
НА ЛИСИЦЬ» 
(США, 2014)
Режисер: Беннетт Міллер 
Психіатрична спортивна дра-

ма, яка різко відійшла від ніші ма-
сового кіно, але так і не втрапила 
в течію «канонів» арт-хаусу, одно-
значно сподобається любителям 
театру та поціновувачам розміре-
ного «пролюдського» кіно. Екрані-
зація реальної історії життя олім-
пійського чемпіона з боротьби 
Марка Шульца, який, потрапив-
ши в оточення мільйонера Джона 
Дюпона, що готує збірну США до 
олімпійських ігор в Сеулі 1988 
року, кардинально змінює своє 
життя… Особисті драми, стосунки з рідним братом, досвідченим 
борцем та майже наставником, психологія домінування Дюпона – 
історія може завести її героїв надто далеко в намаганні утвердити 
своє Я понад іншими. Блискуча і неочікувана гра Ченнінга Татума, 
сильні персонажі Стіва Карелла та Марка Руффало – і на виході ми 
маємо одну із найсильніших спортивних драм з числа тих, які мені 
доводилося бачити. Рекомендую! 

«СХОДЖЕННЯ 
ЮПІТЕР» 
(США, 
Великобританія, 2015)
Режисер: Енді Вачовські, 
Лана Вачовські 
Еее… Навіть не знаю з чого 

почати, щоб бути коректним. Ва-
човські?.. Хм… Еее… Добре, Міла 
Куніс. Добре, спецефекти, якщо 
дивитися в кінотеатрі, можуть 
вчергове дати привід потішитися 
з досягнень сучасних художників. 
Але…  Але Вачовські! Де сцена-
рій притомний, продуманий світ, 
напруга, інтрига і правдоподібна 
драматика?.. Може, день, в який 
я дивився фільм, розпочався не з 
тієї ноги, але дуже і дуже слабко. Визначайтеся самі.

ТРАВНЯ
30

ТРАВНЯ
31

ЧЕРВНЯ
1

ЧЕРВНЯ
1

«НАРЕШТІ ВДОМА» – 
ДЛЯ ВИБАГЛИВОГО МАЛЕНЬКОГО ГЛЯДАЧА  С

Лілія БОНДАР

южет мультфільму «Нарешті 
вдома» засновано на 
дитячій книзі Адама Рекса 

«Справжнє значення Дня Смека», яка 
вийшла друком у 2007 році. Світова 
прем’єра відбулася 27 березня 2015 
року. Хоч мультфільм мав вийти на 
екрани ще восени 2014-го, але студії 
«DreamWorks Animation» та «20th 
Century Fox» вирішили, що на День 
подяки краще випустити в прокат 
«Пінгвінів Мадагаскару» – більш 
комерційно надійний мультфільм. 
На озвучування персонажів у 
англомовній версії запросили добре 
відомі жіночі голоси – Ріанну та 
Дженніфер Лопес. А чоловіки Джим 
Парсонс та Стів Мартін завоювали 
популярність завдяки своєму 
комедійному акторському таланту.

У мультфільмі «Нарешті вдома» 
інопланетна цивілізація опиняється на 
межі катастрофи. Прибульці буви на 
чолі з капітаном Смеком вторгаються 
на Землю. Тут вони хочуть облашту-
вати свій новий дім, а також сховатися 
від давніх ворогів, які скрізь їх розшу-
кують. Не вагаючись ні секунди, буви 
вирішують переселити усіх людей на 

ЧАЧАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА    

невеличкий клаптик землі, в Австра-
лію. Інопланетянин Ох випадково 
розсилає запрошення на новосілля 
всій Галактиці, і безпека його цивілі-
зації знову опиняється під загрозою. 
Поки найрозумніші голови його на-
роду роздумують, як захиститися від 
ворогів, Ох випадково знайомиться з 
дівчинкою-підлітком на ім’я Дяка, яку 

помилково не переселили в Австра-
лію, і вона змушує його вирушити ра-
зом з нею на пошуки її матері.

Усі ми знаємо, як зазвичай роз-
виваються голлівудські інопланетні 
вторгнення. Спершу прибульці за-
вдають нищівного удару і майбутнє 
людства опиняється під загрозою, але 
потім з’являються лицарі на зразок 

фантастична комедія, яка в основному 
складається з кумедних пікіровок між 
Дякою і Охом та з епізодів, у яких буви 
демонструють дивовижну для ман-
дрівної раси дурість.

Хоч у бувів немає друзів, але у 
стрічці Ох не такий, як інші, і демон-
струє дівчинці свою товариськість.  
Дяка пояснює йому, що таке «мама», 
«сім’я», «мистецтво» і «безмежна хо-
робрість», адже нічого цього у інопла-
нетян немає. Персонажі переймають-
ся проблемами одне до одного, і Ох 
усвідомлює, що вторгатися на Землю 
й переселяти людство не слід було. 
Тож кульмінація фільму виявляється 
не епічною баталією, а душевною роз-
мовою інопланетянина зі своєю расою 
та з їхніми «заклятими ворогами».

Уїлла Сміта, Тома Круза чи Брю-
са Вілліса, і переможені прибульці 
шкодують про ті дні, коли сіли за 
штурвали своїх космічних кора-
блів. Якщо не зважати на сам факт 
космічного вторгнення, то новий 
комп’ютерний 3D-блокбастер сту-
дії «DreamWorks Animation» не має з 
подібним кіно майже нічого спільно-
го. Тут немає ні Брюса Вілліса, ні по-
боїщ. За весь фільм звучить всього 
один постріл, а у одній із сцен Дяка й 
Ох навіть стріляють з летючої машини 
чипсами і соусом.

Повноцінні екшн-епізоди мульт-
фільму можна перерахувати на паль-
цях, а найбільший відбувається не під 
час кульмінації стрічки, а в середині. 
Мало того, за весь фільм ніхто навіть 
не замислюється про те, як виселити 
прибульців із Землі, а дівчинка ви-
рушає в подорож лише для того, щоб 
знайти маму. Про захист планети вона 
навіть не думає.

«Нарешті вдома» – це не мульти-
плікаційний бойовик, а ексцентрична 
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Розмовляла Ірина КАЧАН

я талановита й напрочуд 
яскрава дівчина 
народилася і виросла у 

Луцьку, однак про її спортивні 
досягнення вдома знають хіба рідні 
та друзі. Ось уже сім років 27-річна 
Вікторія Казакова живе у Криму, де 
стала займатися спортом і встигла 
стати чемпіонкою. Хоч про свої 
успіхи спортсменка воліє говорити 
дуже скромно. 

– До Севастополя я переїхала, вті-
каючи від невдалого кохання. При-
чина банальна, але тодішній переїзд 
круто змінив усе моє життя. Бо саме 
тут я почала всерйоз займатися спор-
том. А от у Луцьку завжди була тісно 
пов’язана із музикою. У дитинстві 
часто виступала, навчалася в музич-
ній школі, співала у церковному хорі. 
Ніколи не сиділа на місці, шукала себе, 
за щось бралася, щось кидала. І тільки 
коли доля привела мене у спорт, я усві-
домила, що нарешті знайшла себе. 

–  Якими спортивними досягнен-
нями нині можеш похвалитися?

– Хвалитися не люблю, можу хіба 
констатувати, що нині я є срібною 
призеркою України з пауерліфтингу. 
Так трапляється, що на трьох поспіль 
змаганнях здобуваю друге місце, спо-
діваюся, що золото попереду. На міс-
цевих кримських змаганнях неодно-
разово ставала рекордсменкою. А у 
панкратіоні я є чемпіонкою України, 
Європи і світу. Зауважу, чемпіон світу, 
але першорозрядник. У пауерліфтингу 
я – кандидат в майстри спорту.  

– Аж ніяк не жіночі види спор-
ту…

– Мене до спорту ніколи ніхто 
не силував. Це був мій свідомий ви-
бір. І нині я заочно навчаюся уже на 
третьому курсі Черкаського націо-
нального університету, моя спеціаль-
ність – фізичне виховання. Нарешті я 
точно знаю, що це правильний вибір. 
Бо одразу після школи вступила на 
політологію, наступного року кину-
ла історичний факультет і вступила 
в інший виш на журналістику, але й 
там довго не затрималася. До слова, 
після десятого класу мала доволі сер-
йозний намір стати студенткою учи-
лища культури і мистецтв, хотіла йти 
на академічний спів, але родичам вда-
лося мене відмовити. 

– Вступала навмання, чи то були 
своєрідні експерименти? 

– Після школи я обрала політоло-
гію, бо в старших класах була членом 
волинського осередку «Молодіжного 
націоналістичного конгресу».  Це був 
гарний період юності, бо я опинилася 
у патріотичному середовищі однодум-
ців. Мені дуже подобалися вишколи, 
таборування, відвідини стареньких 
повстанців. А вже після Помаранчевої 
революції я дуже розчарувалася у ба-
гатьох наших місцевих вождях і збаг-
нула, що не хочу мати нічого спільно-
го з політикою. 

– Не кожен наважиться двічі ки-
дати виш, та й не кожен так наполе-
гливо шукає себе…

– А у мене так із дитинства повело-
ся. Я ж і музичну школу так і не завер-
шила, кинула її на останньому році. І 
вже коли жила в Криму, у 23-річному 
віці пішла тут в музичну школу. Мене 
взяли одразу на третій курс. І от ми-
нулоріч завершила навчання. Мені ще 
видали український диплом. Умію спі-

Ц

вати і грати на фортепіано. Було дуже 
кумедно на академконцерті, де всі такі 
чемні, у платтячках, а я вся у татую-
ваннях, з нестандартною зачіскою. 
Власне, мені за такий зовнішній ви-
гляд і оцінку занизили. Так і сказали: 
«Співаєш ти, звісно, гарно, але татую-
вання…». Я не засмутилася, оцінки ж 
не головне. От наступного року піду 
до них вчитися на фортепіано. 

– Невже тебе не ображає таке 
ставлення? У тебе ж це, мабуть, не 
вперше і не востаннє?

– Де б я не була, усі на мене див-
ляться з інтересом: хтось із захо-
пленням, хтось із осудом. Років з 
п’ятнадцяти у мене вже був доволі-
таки неординарний вигляд. І я звикла, 
що люди на мене реагують і постійно 
звертають увагу. От коли перестануть 
викручувати собі голови, тоді мені 
буде незвично. Мені здаватиметься, 
що я непомітна, сіра й нецікава. А я 
дуже не хочу стати сірою. Ми з трене-
ром міркуємо над переїздом до Києва, 
там із цим буде простіше. Там багато 
яскравих людей, і на мене не будуть 
тицяти пальцем. 

– З чим це пов’язано: суто спор-
тивні інтереси чи окупаційні реалії?

– І те, й інше. Хотілося би далі 
розвиватися у спорті, поки є така 
можливість, поки фізична форма і вік 
дозволяють. У мене ще багато планів 
та мрій. Хочу досягти усіх можливих 
спортивних висот, тоді вже можна й 
на пенсію (сміється. – ХЛ).

– Віко, а хто чи що підштовхнуло 
тебе до професійного спорту? 

– Спортом почала займатися у 22 
роки. Як і багатьох, мене потягнуло в 
тренажерний зал. Мене помітив тре-
нер, запропонував тренуватися ін-
тенсивніше, давав певні вправи із па-
уерліфтингу. І коли помітив, що мені 
вдається, запропонував виступати на 
змаганнях. Мені стало надзвичайно 
цікаво. Таким чином я опинилася у ко-
манді свого теперішнього тренера. Він 
якраз готував команду до чемпіонату 
України, що відбувався тоді у Луцьку. 
Це було дуже символічно – уперше ви-
ступати в рідному місті.

– Як батьки відреагували? 
– Мама спершу трохи злякалася, 

але уже звикла. Та й коли познайоми-
лася з тренером і збагнула, що все це 
серйозно, то заспокоїлася. Якось, коли 
я приїхала додому, трапилася дуже ко-
мічна ситуація – прямісінько біля сво-
го під’їзду я побилася із п’яненькими 

друзями дитинства. І тоді вирішила: 
наступного разу, коли ми зустріне-
мося, то я стрибатиму на них зверху 
(сміється. – ХЛ). Після того я почала 
займатися ще й єдиноборствами. Але 
тодішній тренер не дозволяв приділя-
ти цьому надто багато зусиль. І коли 
влітку 2014-го я вступала в універ-
ситет, мене помітив ще один тренер, 
який знову запропонував займатися. 
Не скажу, що люблю бити людей, але 
мені це було дуже цікаво. Таким чи-
ном в моєму житті з’явився такий дав-
ній вид спорту, як панкратіон.

– Недаремно ж, якщо тут ти себе 
виявила найпотужніше…

– Так, увесь минулий рік я відпра-
цювала на панкратіон. Їздила в Румунію 
на чемпіонат Європи, в Угорщину на 
чемпіонат світу. Думаю, що в якомусь 
сенсі я – щасливчик, бо так мало тре-
нуюся і маю такі результати. Але цього 
року у зв’язку зі складною політичною 
ситуацією я посварилася зі своїм трене-
ром з панкратіону. Досить довго нама-
галася толерантно до цього ставитися, 
не піднімати дражливу тему. Та одного 
дня він просто став «русскім». І коли 
дійшло до слів на кшталт «Почему ты 
тут ешь этот русский хлеб?», я просто 
пішла із тренування. Тому коли пере-
їду до Києва, то відновлю тренування з 
панкратіону. А наразі займаюся тільки 
пауерліфтингом. 

– А чим заробляєш на життя?
– Зараз я не працюю, тренуюся і 

насолоджуюся початком літа. Добре, 
що є коханий, який мене підтримує. 
Колись кілька років працювала барме-
ном. Остання моя робота – тренером 
у залі. Оскільки активно готувалася до 
змагань, то була змушена відмовитися 
від роботи. А тепер знайти працю ще 
важче, тепер же тут «расіюшка», а я 
ж, по суті, нелегал, громадянин іншої 
країни. І таким, як я, дуже складно 
знайти роботу. А ту, яку пропонують, 
зі спортивним графіком я не можу зі-
ставити, так само і з сесіями, а навчан-
ня для мене важливе, я відмінниця, 
староста групи. Факт: тим, хто зберіг 
українське громадянство, зараз тріш-
ки скрутно. Усіх, хто працював офі-
ційно, змусили змінити паспорт. І на 
офіційну роботу тебе не мають права 
взяти, ти не можеш особливо зверну-
тися в лікарню, там у них страхуван-
ня. Я тут живу поки нелегалом. Чекаю 
літа, поки ми поїдемо до Києва.

– За ці роки Севастополь став 
тобі рідним?

Пауерліфтинг (си-
лове триборство) – 
силовий вид спорту, 
в якому підіймають 
штангу. У якості зма-
гальних дисциплін 
в нього входять три 
вправи: присідання 
зі штангою на пле-
чах, жим штанги ле-
жачи на горизон-
тальній лаві і тяга 
штанги.
Панкратіон – дав-
ньогрецьке бойо-
ве мистецтво та вид 
спорту (неолімпій-
ський), що поєднує 
в собі боротьбу і 
ударну техніку.

ХРОНІКЕР

– Звісно, за сім років я вже зви-
кла до цього міста. Севастополь дуже 
гарний, але люди якісь не надто при-
вітні. І я досі не можу збагнути чому. 
Не розумію упереджених людей, які 
керуються стереотипами. Кілька років 
тому я вже думала звідси переїздити, 
бо люди навколо – як вовки. Тут же 
так гарно, розкішна природа, сонечко, 
море. Коли я буваю в Україні, то навіть 
там, попри війну, атмосфера набагато 
приємніша. Люди спокійніші й добрі-
ші якісь. Тому Севастополь починає 
мене дратувати. 

Минулого літа до мене на ринку 
вчепився агресивний чоловік зі слова-
ми: «Чєво ти Шевчєнка тут накалола, 
шо, літєратуру любіш?». А я направ-
ду дуже люблю Тараса Григоровича. 
Коли у мене немає настрою, я витягую 
«Кобзаря» і читаю. Він, до речі, лежить 
у мене біля ліжка. А потім видивився 
витатуюваний тризуб і біг за мною ще 
довго. Але я не реагувала. До мене і 
правоохоронці підходили, цікавили-
ся, чи я, бува, не із «Правого сектору». 

– Із твоєї розповіді враження про 
атмосферу в Криму вимальовується 
не дуже…

– На такі настрої дуже впливає 
телебачення, яке промиває людям 
мізки. Усі українські канали відклю-
чили ще в лютому минулого року. 
Російське телебачення годує глядача 

такими нісенітницями, що нема сили 
його дивитися. Більшість місцевих 
дуже агресивно налаштовані проти 
України. Вони розуміють, що краще 
жити їм не стало, зарплату не платять, 
ціни підскочили. Але люди дивляться 
телевізор і думають, що в Україні ще 
гірше живуть. Дехто каже, що краще зі 
смітника їстиме, аніж гляне у бік Укра-
їни. Люди потерпають від тотальної 
дезінформації і брехні, не розуміючи 
цього й не бажаючи зрозуміти. У них 
розчарування шалене. І воно перерос-
ло у злість. 

Я особисто не тримаю зла на цих 
людей, але жити поряд із такими не 
хочу. Я не впускаю у себе зло, праг-
ну розвивати себе, не йти на повідку 
в стереотипів і, звісно ж, тішити себе 
саму і свою країну власними спортив-
ними досягненнями. Так, у професій-
ному спорті потрібні зв’язки. При-
кро, але факт: у нашій країні можна 
бути дворазовим чемпіоном Європи 
і світу, але першорозрядником. Наші 
бюрократичні розклади просто не-
стерпні. І так у багатьох видах спор-
ту: успіхів досягає той, кому вдається 
зав’язати хороші знайомства. Завжди 
мають місце певні маніпуляції. Такий 
собі шоу-бізнес. Та я вірю, що поміж 
всього цього можна досягати спор-
тивних вершин. І надалі йтиму своїм 
шляхом. 

Вікторія увійшла до десятки 
найкращих спортсменів 2014 року 

за версією організації 
Фізкультурно-спортивне 

товариство «Динамо» України
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ЧЕМПІОНКА ЄВРОПИ І СВІТУ 
ВІКТОРІЯ КАЗАКОВА:

«Я НАРЕШТІ «Я НАРЕШТІ 
ЗНАЙШЛА СЕБЕ. ЗНАЙШЛА СЕБЕ. 

ЦЕ ЩАСТЯ»ЦЕ ЩАСТЯ»
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«БАБА» – ЕРІКУ, «БАБА» – ЕРІКУ, 
«КОБА» – «БАБІ», «КОБА» – «БАБІ», 
ЕРІК – «КОБІ»ЕРІК – «КОБІ»

ОСОБЛИВІ СПОРТСМЕНИ

Дотиснути «Олімпік» «Волині» допомогли фанати, які 
підтримували команду в Києві, наче на «Авангарді»

М Команда І В Н П PМ О
1 Динамо 25 20 5 0 63 - 10 65
2 Шахтар 25 17 4 4 69 - 19 55
3 Дніпро 25 16 5 4 47 - 17 53
4 Зоря 25 13 5 7 39 - 30 44
5 Ворскла 25 11 8 6 34 - 21 41
6 Металіст 25 8 11 6 34 - 32 35
7 ВОЛИНЬ 25 9 6 10 37 - 43 33
8 Металург 25 6 9 10 26 - 37 27
9 Олімпік 25 7 5 13 23 - 60 26
10 Металург 25 6 7 12 18 - 38 25
11 Чорноморець 25 3 11 11 15 - 31 20
12 Говерла 25 3 9 13 22 - 47 18
13 Карпати 25 5 8 12 20 - 29 14
14 Іллічівець 25 2 5 18 21 - 54 11

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

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
перед заключним туром чемпіонату

25-й  тур
«Олімпік» – «Волинь» – 1:3, 

«Металург Д» – «Говерла» – 0:0, 
«Дніпро» – «Шахтар» – 3:2, «Металіст» – «Іллічівець» – 3:1, 
«Карпати» – «Динамо» – 0:1, «Металург З» – «Зоря» – 0:1, 

«Ворскла» – «Чорноморець» – 2:0. 

ВОЛИНСЬКИЙ 
СКОРОХОД ПОЇДЕ НА ЧС
Назар ТРИКУШ

У складі збірної України волиняни Іван Банзе-
рук, Ігор Сахарук, Надія Боровська та Олена 
Шумкіна взяли участь у Кубку Європи зі спор-
тивної ходьби, що відбувся в іспанській Мурісії. 
Дівчата не потрапили в призи, а от хлопці таки 
зуміли вибороти командну «бронзу».

На дистанції 50 км 
Банзерук і Сахарук у тан-
демі зі Сергієм Будзою 
та Олексієм Казаніним 
вибороли для «синьо-
жовтої» дружини брон-
зові нагороди. Найкраще 
серед українців висту-
пав саме Іван Банзерук. 
В особистому заліку він 

був четвертим – 3:49:02, а Ігор Сахарук фіні-
шував 13-м – 3:57:20. 

«Результатом Івана я задоволений, він 
виконав своє завдання, хоча міг і краще. На-
певно, завадила іспанська спека. Ми ж збори 
проводили в Карпатах, готувалися в Луцьку 
за досить холодної погоди. Ці кліматичні не-
зручності були найбільше помітні на останніх 
кілометрах», – розповідає заслужений тренер 
України Володимир Яловик.

Зазначимо, Іван Банзерук зараз готується 
до світової першості в Пекіні. Там волинянин 
намагатиметься вибороти собі путівку на 
Олімпіаду. Для того щоб отримати квиток на 
найпрестижніші змагання планети, йому по-
трібно на китайських стартах фінішувати у 
першій дванадцятці.

Жіноча команда на 20-кілометрівці виборо-
ла четверте місце. У її складі волинянка Надія 
Боровська стала 15-ю (1:30:38), а Олена Шумкі-
на перетнула фінішну лінію 24-ю – (1:33:55).

Ще одну командну «бронзу» виграли укра-
їнські чоловіки на дистанції 20 км, але без до-
помоги волинських атлетів.

ЯНА БЕЛОМОЇНА 
ПРОВАЛИЛА СТАРТ 
КУБКА СВІТУ
Новий сезон Кубка світу з маутенбайку з олім-
пійського «крос-кантрі» цьогоріч стартував у 
чеському містечку Нове-Мєсто-на-Мораві. То-
рік луцька велогонщиця Яна Беломоїна здобу-
ла перемогу в юнацькій віковій категорії. Цьо-
горіч дівчина виступає в еліті. На першому 
етапі вона фінішувала тільки 25-ю.

23,3-кілометрову чесь -
ку трасу Беломоїна проїха-
ла за 1 годину 42 хвилини 9 
секунд. Від лідера перегонів 
Йолани Нефф зі Швейцарії 
Яна відстала на 7 хвилин 40 
секунд. За перше місце швей-
царка отримала 250 заліко-
вих очок, а лучанка до свого 
активу записала 56.

«Дуже складні перего-
ни були, погано стартувала, 
тому й результат не зовсім 
задовільний. Ці змагання по-

казали, над чим потрібно надалі працювати. 
Дякую усім за підтримку та вболівання! Споді-
ваюся, в Альбштадті через тиждень виступлю 
краще», –  звернулася до вболівальників Яна.

Другий етап Кубка світу відбудеться 30 
травня в німецькому місті Альбштадті. Зазна-
чимо, Яна Беломоїна увійшла до складу збір-
ної України, яка поїде на перші Європейські 
Олімпійські ігри в Баку. 

Учасники змагаються в італійській грі бочча

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

ВЕЛОСПОРТ

АТАКУВАЛЬНЕ 
ТРІО «ВОЛИНІ» 
ЗАБИЛО ДЕВ’ЯТЬ 
З ДЕСЯТИ ГОЛІВ 
«ВОЛИНІ» В 
ОСТАННІХ 
ТРЬОХ МАТЧАХ

Павло ФІЛОНЮК

«Олімпік» – «Волинь» – 1:3
Арбітр: Грисьо (Львів)
Голи: Лисенко (59) – Бікфалві (23), Бабатунде (72), 
Кобахідзе (75)
«Олімпік»: Махарадзе, Доронін (Тищенко, 34), 
Гришко, Дітятьєв, Гошкодеря, Лебедь, Драченко 
(Семенина, 46), Шериф (Ситник, 68), Кадимян, 
Моха, Лисенко
«Волинь»: Кичак, Парцванія (Р. Никитюк, 88), 
Жуніч, Шабанов, Польовий (Шіш, 90+2), Шарпар, 
Політило, Кобахідзе, Бікфалві, Бабатунде, 
Мемешев (Козьбан, 46).
Попереджені: Дітятьєв (39), Лебедь (82) – 
Польовий (34), Парцванія (58), Козьбан (90+2).

Набагато цікавішою була підтримка «Волині» 
з гостьового сектора: лучани грали, наче вдома. А 
якщо додати невеличку місткість арени імені Бан-
нікова, то створювалося враження, ніби команди 
«катають» на Дубнівській чи на «Підшипнику».

У середині тайму «Волинь» почала доводи-
ти вищий клас і скористалася шансом, наданим 
опорником «олімпійців» Лебедем. Він обрізався 
неподалік свого штрафного, м’яч потрапив до 
Бабатунде, той протягнув його в штрафну, віддав 
на вільного Еріка й румун був точним – 0:1. Це 
був третій гол Бікфалві у ворота «Олімпіка» й за-
галом шістнадцятий у чемпіонаті.

Чогось більш небезпечного команди не ство-
рили до кінця тайму. А на 44-й хвилині гості 
мали нагоду забити «в роздягальню». Мемешев 
після розіграшу кутового класно подав на даль-
ню стійку, яку закривав Шабанов. Артем проби-
вав головою, але влучив у хрестовину…

Другий тайм розпочався з двохвилинного бе-
нефісу кіпера «олімпійців» Махарадзе. Спочатку 
Заурі зі справжньою котячою реакцією витягнув 
удар Бікфалві з-під поперечини, а за мить виру-

Завершальну частину гри «Волинь» провела 
дуже впевнено й шансів на камбек «Олімпіку» не 
давала. А от Бікфалві міг забивати й 17-й, але кіпер 
дав раду його сильному пострілу зі штрафного.

У підсумку 1:3 на користь гостей. Ерік, «Баба» і 
«Коба» – у лучан забивали ті ж гравці, які тиждень 
тому впоралися із «Говерлою». Нагородою коман-
ді була «Волинь моя…», яку десант уболівальни-
ків з Луцька заспівав наприкінці гри в Києві.

Перемога «Волині» перервала триматчеву 
безвиграшну серію в гостях і водночас продо-
вжила поточну безпрограшну серію в чемпіо-
наті до 4 поєдинків: +2=2-0, різниця забитих-
пропущених – 10:6.

Бомбардири: Тейшейра («Шахтар») – 16 (1 – 
з пен.), Бікфалві («Волинь») – 16 (4), Кравець (Ди-
намо») – 15, Ярмоленко («Динамо») – 14 (3). 

29 травня (п’ятниця)
Волинь – Металург Д., 17.00, 

Зоря – Ворскла, 19.00,  
30 травня (субота)

Динамо – Металург З., 17.00
Шахтар – Карпати, 19.30

Іллічівець – Олімпік, 19.30
Говерла – Дніпро, 19.30

31 травня (неділя)
Чорноморець – Металіст 14.00

26-й  тур

чив «Олімпік» після удару Кобахідзе.
Швидкості у грі не збільшилися, утім цього 

вистачило господарям, аби зрівняти рахунок у 
матчі. Наші проспали просту подачу зі штрафно-
го, й екс-волинянин Лисенко головою з близької 
відстані шансів Кичаку не залишив – 1:1.

«Волинь»  на якийсь час втратила впевненість, 
обдумуючи, як далі шукати ключі до воріт Маха-
радзе. Якийсь час м’яч у лучан не тримався. Мож-
ливо, їм допомогла перерва на пиття води, яку 
двічі у матчі влаштовували арбітри. Після неї «Во-
линь» почала атакувати наполегливіше. І забила!

Утекли в контратаку лучани, Кобахідзе від-
дав м’яч Бабатунде неподалік центрального кола, 
Майкл протягнув його, дорогою обігравши Лебе-
дя, й сильно з лівої пробив у нижній кут воріт 
Махарадзе. Куля зрикошетила від стійки й влеті-
ла у ворота – 1:2.

А через три хвилини «Волинь» реалізувала 
ще одну контратаку. Бабатунде віддав на Еріка, 
який, уникнувши офсайду, втік у штрафну й не 
пошкодував паса на Кобахідзе. Сандро треба 
було тільки випередити захисника і влучити у 
порожні ворота – 1:3.

Близько сорока спортсменів із 
різних куточків Волині взяли 
участь у змаганнях із дартсу, 
боччі, кеглів, поштовху м’яча на 
відстані та фігурній їзді на візку.

Фізкультурно-оздоровчі змаган-
ня серед людей з особливими потре-
бами «На крилах віри» відбулися 23 
травня в Луцьку. У них взяли участь 
спортсмени з Маневицького, Ратнів-
ського, Горохівського районів, міста 
Нововолинська, Волинської обласної 
дитячої спортивно-юнацької школи 
для інвалідів, громадських органі-
зацій «Інваволинь», «Інваволинь 
Нова», Волинського обласного моло-
діжного центру реабілітації інвалідів 
з дитинства «Джерело життя», Луць-
кого геріатричного пансіонату. 

Під час урочистого відкриття 
учасники вшанували пам’ять заги-
блих бійців за волю і незалежність 
України, Героїв Небесної сотні хви-

У ЛУЦЬКУ ЗМАГАЛИСЯ СИЛЬНІ ДУХОМ  

линою мовчання та виконали Гімн 
України. 

Як і торік, в 2015-му долучився 
до проведення заходу і Фонд Іго-
ря Палиці «Новий Луцьк», який 
надав фінансову підтримку для 
виготовлення медалей, закупівлі 
подарунків переможцям. Втім, як 
пояснюють у Фонді, головна увага  

– до таких сильних духом людей.   
«Змагання дуже хороші, адже 

їх учасники – це вже люди силь-
ні духом, морально, побороли 
певним чином свою хворобу. Ці 
спортсмени показують приклад 
нам усім, наскільки потрібно бути 
сильними у житті. Торік зібралося 
трішки менше учасників, близько 

15-17 людей. А цього року кількість 
спортсменів зросла більш як у двічі, 
і це доводить, що справа гарна і зма-
гання варто зробити щорічними», – 
ділиться враженнями представник 
Фонду Оксана Демчук. 

Учасниця змагань, майстер спор-
ту міжнародного класу, чемпіонка 
України з пауерліфтингу Богдана 
Караванська розповідає, що в спорт 
прийшла у 2008 році на запрошення 
свого першого тренера Валерія Дру-
жиновича. У 2010-му вже отримала 
звання майстра спорту міжнародно-
го класу й продовжує тренуватися.  

«Наша команда заявила участь у 
всіх видах змагань. Дуже важливо, 
аби такі змагання відбувалися. Адже 
не так багато заходів влаштовують 
для людей з інвалідністю, аби вони 
могли збиратися, спілкуватися. І 
тому такі заходи надзвичайно важ-
ливі», – зазначає Караванська. 
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СУДОКУ

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

АНЕКДОТИ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 21 травня 2015 року
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

  
Досвідчений начальник зі звуку кла-

віатури може визначити, у що грається 
його підлеглий.

  
Пограбували квартиру народного де-

путата. За словами потерпілого, у нього 
нічого не зникло. А от у його безробітної 
дружини було вкрадено два мільйони 
доларів.

  
Путін хоче розмістити ядерну зброю 

в Криму. І, дивлячись на те, як перед 
парадом заглух найновіший танк «Ар-
мата», як не упали запущені в космос 
ракети «Прогрес» і «Протон», розумієш, 
що Крим може бути звільнений від оку-
пантів несподівано й спонтанно.

  
Що найдивовижніше в будинку на 

узбережжі? Ви оточені ідіотами тільки з 
трьох боків.

  
– Ти що, геть без царя в голові?!
– Неправда, там конституційна мо-

нархія.
– Це як?
– Цар начебто є, але реальна влада у 

тарганів.
  

– Ніщо не заспокоює так, як міністри, 
які дрімають на засіданні уряду. Адже 
якщо вони можуть дозволити собі спати, 
отже, все добре?

– У них – так.
  

Новини російського телебачення:
«У Росії порушили кримінальну спра-

ву проти українських військовослужбов-
ців за те, що вони незаконно перетнули 
кордон РФ, прокралися в Тольятті й ви-
крали двох спецназівців ГРУ».
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З НЕПУБЛІКОВАНОГО

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Андрій Осіпов (11 квітня 1977 р.)
Адвокат дияволів
Тиждень дивує своєю багатогранністю й цілим ка-
лейдоскопом подій. Тому не проґавте щось важливе. 
Концентруйтеся на бажаній меті, побачите, як саме 
життя вас підштовхує до її реалізації. Вам нагадають 
про невиконані обіцянки.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Андрій Андрейків (8 травня 1973 р.)
Давач добра
Сприятливий тиждень для продуктивної роботи, 
але нещасливий. Пасивність протипоказана. Варто 
більше часу приділити спілкуванню з людьми, які 
вас дратують. Доведеться з гідністю пройти це ви-
пробування. 

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Роман Іванюк (13 червня 1983 р.)
Спиртометр
Боронь Боже ховатися за спинами колег, друзів, бать-
ків або просто – ховатися. У вашому житті з’явиться 
людина, яка матиме до вас теплі почуття. Не відки-
дайте її залицяння. 

РАК (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний (19 червня 1953 р.)
Вождь червоно-білих
Варто якомога більше часу приділити розв’язанню 
питань, пов’язаних із фінансами. Підведіть підсум-
ки, складіть бюджет, перерахуйте, зрештою, наявні 
ресурси. Якщо дасте цьому раду, ніхто вам романси 
не співатиме…

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)
Той, хто в жеці сидить
Не варто заводитися з півоберта лише тому, що вам 
сказали фразу, яка вам не сподобалася. Стримуйте 
свої емоції. Імовірні пришелепкуваті покупки – авто-
амфібія або гумовий човен. Не забувайте знімати чо-
боти, заходячи на роботу.

ДІВА (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)
І швець, і жнець, і на дуду грець
Будьте обережними з вогнем, окропом і всім гарячим. 
Тим більше, що ви останнім часом граєтеся з вогнем, 
тобто знаєтеся із політиками. Забудьте про боксерів 
та хокеїстів хоч на кілька днів – весна надворі.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Олексій Златогорський (14 жовтня 1977 р.)
«Гробокопатєль»
Бажано піти в сауну і попаритися, щоб на роботі не 
паритися. Час приділити увагу нелюбимому дитяті, 
бо воно без хрещеного тата їсти просить і плаче. Збе-
рігайте ореол таємничості та багатозначимості – це 
вам пасує.  

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Святослав Боруцький (28 жовтня 1971 р.)
Міський Робесп’єр
Тарілка, у яку втрафили волею долі та випадку, зовсім 
не ваша. Нині вона скидається на прокрустове ложе. 
Тому зорі цілий тиждень говоритимуть з вами мовою 
летючих фраз. Ну, там про гордіїв вузол, троянського 
коня та інших сцилл та харибд…  

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)
Дюк Ришельє
Варто придивитися до тих людей, які вас оточують, 
адже ви щось випускаєте з поля зору. Незабаром на-
стане мить, коли ви можете постраждати через ко-
гось із них. А тому не втрачайте час – гарненько при-
дивіться до свого оточення і будьте надалі обережні. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)
Колишній
Дістанете нагоду довести свою перевагу перед во-
рогами. Виявіть трохи практичності, трохи спів-
чуття – і ви досягнете мети швидше, ніж ваші опо-
ненти. Але варто згадати про отримані напередодні 
аванси. Будьте вдячні потрібним людям.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Катерина Ващук (20 січня 1947р.)
«Наша Катя»
Після інциденту в родині зголосяться люди, до 
яких ви ставитеся упереджено. Ваша неупередже-
ність збентежить будь-кого – це так несподівано 
і мило... 

РИБИ (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Автозаводівець
Проблеми обсядуть вас, наче постачальники тен-
дер. Постарайтеся в проблемі побачити можливість 
власного розвитку. Більше оптимізму – і у вас все 
вийде. Радитися доведеться в раді.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 29 ТРАВНЯ – 4 ЧЕРВНЯ

ВЛАДО МОЯ, МИЙ МЕНЕ НІЖНО
ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» У FACEBOOKwww.facebook.com/hroniky.lubarta

Н вання, інші – очищальні. Від недолю-
строваних чиновників. У теорії цей 
трюк можна повторити не тільки 
на МКС, але й в луцькій квартирі, 
використовуючи звичайні вологі 
серветки! Пачки якраз вистачить, 
щоб у вас все заблищало. Голову 
можна обробити сухим шампу-
нем, щоправда, толку від нього, 
як колись від Киричука в «Луць-
ктеплі».

Мало не забув: можна ще 
ходити в гості до тих лучан, у 
кого гаряча вода є. Приходиш 
там у якійсь дрібній справі 
– потеревенити про сусідку-
кралю чи останні новини з су-
пермаркетів, а потім аку-
ратно закриваєшся у 
душі й тихенько нами-
люєшся. Можна при-
ходити і рано вранці, 
і пізно увечері. Якщо 
ваші друзі справжні, 
то не проженуть. Аби 
не набридати, можна 
чергувати місце помив-
ки. Одного ранку заві-
тайте до Рустама Дячука, 
іншого – до Лариси Соколо-
вської, потім – до Олександра 
Кропиви...

Власники колонок взагалі не 
паряться з дріб’язковим питанням 
теплої води. Наприклад, у старих 
будинках в центрі та на вокзалі 
тільки так – гарячої води вза-
галі немає! І Артуру Василев-

ському важко таким щасливчикам 
пояснити щось про тазики й чер-
паки. 

Теоретично можна купатися 
і митися в наших луцьких водо-
ймах. Тепер зрозуміло, навіщо 
Романюк уже другий рік поспіль 
ретельно чистить Сапалаївку! 
Жителям ЛПЗ рукою подати до 
чистенької Чорногузки, 33-й 
крокуватиме у Теремне, 40-й – в 
Озерце. Якщо піти на водні про-

цедури зрання, то 
ще й розімне-

теся. А уве-
чері на при-
роді вода 

тепліша, ніж 
вдома з крана.

Ще не було 
так, щоб не було 

ніяк! Ви нас своїми 
відімкненнями 
не дістанете! 
Пралки тепер у 
кожного друго-
го в хаті працю-
ють. Вибираємо 
м а кс и м а л ь но 

короткий режим 
з найвищою тем-

пературою зі всього 
набору програм. Вми-

каємо пралку на нагрів 
води, але порошок 

і речі не кидаємо. 
По тому виводимо 
шланг у ванну і на-

повнюємо її гарячою водою. У нашій 
мерії стверджують, що вода, яка про-
йшла через пралку, нічим не відрізня-
ється від нагрітої в чайнику. Вона на-
віть цілюща. Бо дорога, як мінералка 
«Боржомі». Можете навіть дітей купа-
ти. 

У принципі, можна і не митися 
увесь час, доки відімкнули теплень-
ку. Можна на принцип піти, затяти-
ся. Коли заходиш інколи в ранкову 
маршрутку, розумієш, що чимало 
твоїх співгромадян саме так протес-
тують – смердить, наче в казармі ан-
тинародного режиму! Хтось у такі 
брудні дні стає на шлях еволюційного 
спрощення – забуває про мочалки, 
про те, що треба стригти нігті, волос-
ся, голитися. Не платять комуналку, 
але купують смартфони з Android, 
медитують на піар Романюка і стають 
просвітленими, наче Будда… Цьому 
контингенту треба до Миколи Ярос-
лавовича на прийом якось навідати-
ся. І не вивітрюватися з кабінету аж 
до прибуття чергової делегації інвес-
торів.

Ще ж можемо просто митися хо-
лодною водою – це випробування для 
організму. Але хто тепер шукає легкі 
шляхи? То чому б не спробувати? 

Хоча… Є і легкий шлях, ще й при-
ємний. Якщо тримаєте вдома собак-
котів, вони можуть вас вилизувати! 
Будете чистими, як аудиторські ви-
сновки муніципальних позик.

А як наш виконком буде обходи-
тися без гарячої води? Розкажіть нам!

Олесь ГАВРИЛОВ

ам не звикати до 
тимчасових труднощів, 
панове моржі і моржихи. 

Скільки тієї зими, лучани! Точніше, 
скільки тих боргів?! Платите ви чи 
ні, а розруха в головах батьків міста 
та його особливо недбайливих 
жителів не минає. Отже, нас чекає 
чергове літо без теплої води. 
Прикольненько, креативненько, 
веселенько. Але ж митися треба, 
ми не в Зімбабве і навіть не в Чаді. 

Улюблений багатьма спосіб – вико-
ристовувати тазик. Спершу потрібно 
закип’ятити воду в чайнику, вилити в 
тазик. Імовірно, доведеться повторити 
цю процедуру ще кілька разів. Привіт, 
платіжки «Волиньгазу»! Але спробу-
вати варто. Досвід приходить після 
кількох таких помивок!

У принципі, можна обходити-
ся і без тазика – помитися у ванній. 
Закип’ячуємо чайника (палкі вітан-
ня «Облгазу» або «Обленерго»). Ще 
одного чайника. Потім – ще одного. І 
повторюємо процедуру ще раз. Розба-
дяжуємо холодною водою і миємося. 
Водичка не проточна, зате ніжки у вас 
будуть весь цей час в теплі.

Космонавти миються вологими 
серветками – хіба ви не в курсі? А 
оскільки мерія у Луцьку космічна, як 
у Черновецького, то спробуємо уяви-
ти себе на МКС. Думаєте, на тісній 
космічній станції є душ? І як собі це 
уявляєте? Ні, там є спеціальна косме-
тика. Одні серветки типу для намилю-
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