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КОМУН
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ВБИТИ СОВОК У СОБІ
Й УСЬОМУ НАВКОЛО

стор.
АКТУАЛЬНО

ОСВІТА

ЧИ ПІДТОПИТЬ ЦЬОГОРІЧ
ЛУЦЬК – ПІДКАЖЕ
НАЙБЛИЖЧА ЗЛИВА

У ЛЕСИНОМУ ВИШІ ЩЕ НЕ
ЗНАЮТЬ, ЯКІ ДИПЛОМИ
ВРУЧАТИМУТЬ ВИПУСКНИКАМ

Cиноптики прогнозують, що цього літа буде багато злив. Кілька
років тому у Луцьку були значні підтоплення під час сильних
дощів. «Хроніки Любарта» вирішили з’ясувати, що зробили
комунальники, аби цього не повторилося, та чи впораються
зливові каналізації, якщо потоки води додадуть проблем.

стор.

СЛУГИ НАРОДУ

ДЕКЛАРАЦІЇ ОБРАНЦІВ:
ХТО З ДЕПУТАТІВ СКІЛЬКИ
ЗАРОБИВ У 2014 РОЦІ
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Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»
визначає, що депутати місцевих рад є суб’єктами декларування
доходів. І тому вони зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за
місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
стор.

8

Українська влада активно взялася за
реформування освіти: деякі
рішення приємно вразили,
інші – відверто лякають.
Утім зміни неминучі,
адже основна мета
реформ – наближення
української системи
освіти до
європейських
стандартів.

стор.
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ПАМ’ЯТЬ

П’ЯТЬ КОПІЙОК

НОВІ ТАРИФИ НА
КОМУНАЛКУ: СТРАЙК
ЧИ ЗАТЯГУВАННЯ
ПАСКІВ?

З

1 квітня в Україні набули чинності
нові тарифи на житлово-комунальні
послуги. Ціни на електроенергію,
газ та опалення для населення зросли
щонайменше удвічі. Щоправда, квитанції
з приголомшливими сумами українці
отримали на початку травня. «Хроніки
Любарта» вирішили запитати, що про нові
тарифи думають лучани.
Руслан, 31 рік, економіст:
– Нові тарифи – це просто
грабіж серед білого дня. Грошей
бракує навіть на найпотрібніше:
ліки та харчі. Пенсії та зарплати
ніхто не підвищує. Але платити
за комунальні послуги в будьякому разі доведеться, інакше
ми залишимося без тепла,
електроенергії, води, а якщо
нічого не зміниться, то з часом, може, й без житла.
Оксана, 33 роки, вчитель:
– Я не залежу від комунальних
послуг. Плачу гроші тільки за
світло. А от у інших людей
постраждає сімейний бюджет.
Зарплати не підвищують, а за
комуналку потрібно платити.
Хтось буде розраховувати
на субсидії, а хтось так і
тягнутиме лямку.
Ольга, 36 років, вчитель:
– Від підвищення тарифів ми
нікуди не подінемося. Не варто
нині проти цього страйкувати,
бо в країні війна. Вважаю, що
потрібно перетерпіти. Як казав
Яценюк, треба затягнути паски.
Ми, українці, дуже терпеливий
народ, але до пори до часу.
Якщо обіцяють, що все згодом
налагодиться, то варто
дочекатися виконання цих обіцянок. Аби війна
швидше закінчилася і діти не гинули. Ось що зараз
важливо. А підняття цін на комуналку переживемо!
Юлія, 28 років, у декретній
відпустці:
– З середньостатистичними
зарплатами лучани навряд
чи зможуть оплатити такі
суми. Але якщо їх збільшили,
то для цього була відповідна
причина. Особисто я таким
рішенням не дуже задоволена,
але ставлюся до цього
лояльно.
Роксолана, 22 роки,
перекладач:
– Я обурена підняттям ціни
на комуналку. Прожити на
мінімальну зарплату нині майже
годі. А що вже говорити про
оплату комунальних послуг…
Але якщо вирішили підвищити
тарифи, то значить, так
треба. Лучани змушені будуть
навчитися економити.

ЧАСТИНУ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ
ПРОПОНУЮТЬ ПЕРЕЙМЕНУВАТИ
Ч

частини. Секретар міської ради зазначив, що
відрізок від Історичного факультету Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки до шляхопроводу матиме
нинішню назву зі збереженою нумерацією
будинків. А от частині проспекту від кінотеатру «Промінь» до Історичного факультету
пропонують надати ім’я Героя України Василя Мойсея. За словами Григоренка, тут нема
житлових будинків, отже, лучани не відчують незручностей, і це одна з центральних
вулиць міста. Крім того, тут розташований
меморіальний комплекс «Вічна Слава», де
похований Василь Мойсей.
Під час засідання Громадської ради був
присутній і брат Героя України Роман Мойсей. Він зауважив, що родина погодилася з
такою пропозицією.
Голова Громадської ради Петро Верзун
запропонував членам дорадчого органу обговорити цю ідею у своїх колективах, з друзями, знайомими, аби знати думку громади, і
під час наступного засідання чи засідань поділитися міркуваннями.

астину проспекту Перемоги
в Луцьку пропонують
перейменувати на честь Героя
України Василя Мойсея.

Про це йшлося 12 травня під час засідання Громадської ради при міському голові, повідомляє відділ інформаційної роботи мерії.
Секретар міськради Сергій Григоренко пояснив, що питання перейменування
хочуть внести на розгляд депутатів міської
ради під час сесії у червні.
Посадовець наголосив, що було багато
думок щодо того, якій вулиці надати ім’я Героя Небесної Сотні.
«Ми врахували досвід попередніх перейменувань вулиць. Люди вороже до цього
ставляться, бо думають, що це спричинить
додаткові витрати на переоформлення документів. Насправді це не так. Звичайним
громадянам доведеться тільки змінити прописку в паспорті. Складніша процедура у
юридичних осіб», – наголосив він.
Тому, за словами Сергія Григоренка, пропонують проспект Перемоги розділити на дві

«ПОКРАЩЕННЯ»

ВОДА МОЖЕ ПОДОРОЖЧАТИ

«Луцькводоканал» подав на розгляд
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, пакет
документів із пропозицією збільшити
тариф на воду.

«Нинішні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не включають витрати на послуги з централізованого
постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)», – пояснюють на підприємстві.
Тому «Луцькводоканал» скерував пакет
документів до НКРЕКП із розрахунками

оновлених тарифів. У них враховано проведення планових періодичних повірок, обслуговування і ремонт квартирних лічильників
води, а також витрати на формування обмінного фонду лічильників, витрати на обслуговування обладнання для підкачування води
та інші.
Згідно з поданими розрахунками, плановий тариф для споживачів багатоквартирних
будинків, які отримують послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем),
становитиме за 1м3:
– на централізоване постачання холодної
води – 5,0663 грн з ПДВ (нині діє 4,3080 грн
з ПДВ);

– на централізоване водовідведення –
4,9534 грн з ПДВ (нині діє 4,2120 грн з ПДВ);
Загальне зростання становить 1,50 грн за
1м3, або 17,6%. Втім новий тариф буде діяти у
разі затвердження комісією.

РОЗВАГА

ЛУЦЬК НА ДВА ДНІ СТАНЕ
ТЕРИТОРІЄЮ МИСТЕЦТВА

23-24 травня в Луцьку відбудеться фестиваль
сучасного мистецтва «Art Territory: місто
творців». Центральна частина міста упродовж
двох днів із самого ранку й до вечора
перетворюватиметься на велику майстерню,
де працюватимуть та відпочиватимуть
музиканти, театрали, художники, фотографи,
поети та аніматори. Кожен охочий зможе
стати не просто глядачем, а й активним
учасником численних заходів.
Лейтмотивом фестивалю стане урбаністика. Митці будуть опановувати міський простір, бавитися із ним, трансформувати його
згідно із власним баченням. На «Art Territory»
будуть вуличні художники, які вдихнуть нове
життя у стіни будинків та прикрасять міський тролейбус, вуличні вистави від луцького

театру-студії «ГаРмИдЕр» та мінського експериментального театр «EYE». Особливо цікавим буде створення зони chill out на місці
колишнього фонтану на центральній площі
Луцька. Крім того, гості фестивалю побачать
незвичайні інсталяції, які покажуть вулиці
міста з незвичної точки зору.
Не забракне і якісної музики. На фестивальній сцені виступлять такі формації із
Польщі та України: «Kozak System» (Київ),
«ФлайzZzа» (Луцьк), «ФІОЛЕТ (Луцьк),
«Funky Flow» (Жешув), «Патроничі» (ІваноФранківськ), «Roczaway» (Жешув).
Гучною та цікавою має стати спортивнорозважальна локація «Magic City», де буде
представлено сучасну молодіжну культуру.
Зокрема, тут відбудуться всеукраїнські змагання з брейк-денсу, покази паркуру, тріалу,
скейтерів, вуличної акробатики.
Організатори запланували цілу низку

інших культурних заходів: показ анімаційних фільмів, літературні читання, художні
та фотовиставки, мистецькі майстер-класи,
зустрічі та презентації. Наймолодші учасники фестивалю зможуть завітати до дитячого
містечка, де відбуватимуться пізнавальні та
веселі забави й ігри.
Організатором фестивалю «Art Territory:
місто творців» є виконавчий комітет Луцької міської ради. Захід відбувається у рамках
проекту «Спільна мережа співпраці у сфері
культури та соціального захисту з метою розвитку міст з польсько-українського прикордоння», що реалізується у рамках Програми
транскордонного співробітництва ПольщаБілорусь-Україна 2007-2013 Європейського
інструменту сусідства та партнерства за підтримки Європейського Союзу. До підготовки
фестивалю долучилися численні громадські
організації та активні лучани.

ÍÎÂÈÍÈ
ДОБРА СПРАВА

У ЛУЦЬКУ ВІДКРИЛИ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ОНКОХВОРИХ ЖІНОК

«Бачимо сьогодні результат гарної співпраці державних,
благодійних та громадських організацій. Хочу побажати усім
жінкам, які будуть звертатися у
цей центр, швидкого одужання»,
– зауважив начальник управління охорони здоров’я Волинської
обласної державної адміністрації
Ігор Ващенюк.
«Хочу подякувати за щирість, відкриті серця та докладені
зусилля усім, хто долучився до
цієї справи. Жінкам з громадської організації «Донна», зокрема Людмилі Мельник та Людмилі

Ксенія БУКІНА

а базі обласного
онкологічного
диспансеру створили
новий реабілітаційний центр,
де надаватимуть соціальномедичну реабілітацію жінкамінвалідам після мастектомії.

Н

З’явився він завдяки спільним зусиллям громадської організації «Донна», члена депутатської групи «Новий Луцьк»
Ірини Констанкевич, Фонду
Ігоря Палиці «Новий Луцьк»,
облради та головного лікаря диспансеру Ореста Андрусенка.
Нагадаємо, з проханням про
виділення коштів на ремонт приміщення та закупівлю потрібного медичного та спортивного
обладнання для реабілітації жінок до члена депутатської групи
«Новий Луцьк» Ірини Констанкевич звернулися представники
громадської організації «Донна».
Своєю чергою, вона подала відповідний депутатський запит, згідно з яким, у Волинській обласній
раді ухвалили рішення виділити
кошти на ремонт приміщення.
А Фонд Ігоря Палиці «Новий
Луцьк» взяв на себе зобов’язання
закупити обладнання.
Так, завдяки спільним зусиллям 12 травня центр реабілітації
офіційно відкрили. Фонд Ігоря
Палиці «Новий Луцьк» придбав
для цієї установи обладнання на
суму в понад 160 тисяч гривень. Це
і меблі, і побутова техніка, і спортивне обладнання, і оргтехніка.
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«Відкриваючи реабілітаційний центр, хочу побажати, аби
жінки Волині були щасливими
та здоровими. Нехай ніколи не
хворіють», – зазначила президент
ВГО «Донна» Лариса Ященко.
Жінка приїхала на відкриття з Києва. Вона і сама пережила
складну операцію, тому дуже добре розуміє та знає, як потрібна
така реабілітація для жінок. Зі слів
Лариси Олександрівни, психологічна підтримка, фізіопроцедури
та лікувальна фізкультура потрібні для того, аби повернутися в нормальне життя після пережитого.
Про важливість такої реабілітації говорять і самі лікарі.
«У нашій області, на жаль,
більш ніж 2800 онкохворих на обліку з патологією молочної залози. Ми намагаємося покращувати
умови перебування тих, хто про-

ART

НІЧ КУЛЬТУРИ В
ЗАМКУ ЛЮБАРТА

У ніч з 18 на 19 травня Художній музей,
що розташований у Луцькому замку,
запрошує на культурно-мистецьку
акцію «Ніч музеїв-2015».
Як повідомили в управлінні туризму
та промоції, небайдужих лучан і гостей
міста кличуть оцінити новий культурномистецький проект «Вірність землі і преданіям…».
У програмі – огляд оновлених експозицій Художнього музею й нових виставок,
спільна молитва за Україну в церкві Іоанна Богослова, урочиста академія на честь
Міжнародного дня музеїв, знайомство
з авторами та учасниками виставкового
проекту «Ікони на ящиках з-під набоїв:
мистецтво, що перетворює смерть на життя» тощо.
До концертної програми акції запрошені: Василь Лютий – бандурист-бард;
Борис Гуменюк – поет, боєць батальйону
ОУН (81-ша Житомирська аеромобільна
бригада); Тарас Компаніченко – кобзар, заслужений артист України; Ярема Шевчук –
лірник, боєць 81-ї Житомирської аеромобільної бригади; Тарас Силенко – кобзар,
заслужений артист України.
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НА ЧАСІ

В УКРАЇНІ – НОВИЙ
ЗАКОН ПРО
ВОЄННИЙ СТАН

Верховна Рада 12 травня ухвалила закон про
правовий режим функціонування держави у
разі запровадження воєнного стану. За нього
проголосували 254 народні депутати.
Президентський закон передбачає визначення
правил функціонування держави у разі запровадження воєнного стану та порядок створення військових
адміністрацій.
Військове командування та адміністрації матимуть
право встановлювати посилену охорону важливих
об’єктів, запроваджувати трудову повинність для
працездатних осіб, примусово відчужувати приватне
і комунальне майно для потреб держави, забороняти
проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів, забороняти діяльність
політичних партій, проводити евакуації населення та
інші заходи.
Натомість депутати скасували норму про вилучення усієї вогнепальної зброї у населення в разі
запровадження воєнного стану.

ДОРОГИЙ ТОВАР

КАМБІН ПРОДАЄ
ВОЛИНСЬКІ ШАХТИ

Кабінет міністрів України схвалив виставлення
на продаж у 2015 році понад 25 державних шахт
і держпідприємства «Укрторф». Також продадуть
державні частки в низці видобувних підприємств.
ходить лікування. Але діагностика та лікування – це перші етапи,
наступним ж етапом є реабілітація, яка допомагає хворим адаптуватися. Хочу подякувати тим,
хто допоміг зреалізувати такий
потрібний проект», – зазначив
головний лікар диспансеру Орест
Андрусенко.

Головенко за те, що змогли прийти і розповісти про проблеми,
з якими стикаються онкохворі.
Оресту Андрусенку – за допомогу
у всіх питаннях, пов’язаних з підготовчими роботами, обласній
раді за те, що виділили кошти на
ремонт приміщення», – зазначила
Ірина Констанкевич.

БУВАЙ, ВИЩА ОСВІТО!

23 ТИСЯЧІ УЧАСНИКІВ
ЗНО ПРОВАЛИЛИ ТЕСТ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тест з української мови і літератури не
склали 23 тисячі учасників зовнішнього
незалежного оцінювання. А це 8,4 % від
кількості тих, хто взяв участь у тестуванні.
Відповідне рішення було ухвалено під час
засідання Експертної комісії Українського
центру оцінювання якості освіти.
Як повідомляє «Osvita.ua», участь у
зовнішньому незалежному оцінюванні з
української мови і літератури взяли 275 тисяч випускників шкіл.
Учасники ЗНО з української мови і
літератури у 2015 році мали можливість

скласти тести базового або поглибленого
рівнів, виходячи з вступних вимог вищих
навчальних закладів.
Сертифікаційна робота базового рівня з української мови і літератури містила
58 завдань, за правильне виконання яких
учасник мав можливість отримати 104 тестові бали. Робота поглибленого рівня містила 74 завдання, за правильне виконання
яких можна було отримати 136 тестових
балів.
В основу визначення рейтингу кожного абітурієнта було покладено визначений
пороговий бал «склав / не склав», який дорівнює 22 тестовим балам за виконання завдань тесту.
Ті випускники шкіл, які набрали менш
ніж 22 бали за виконання завдань тесту, не
зможуть брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, і відповідно, вступати
до вищих навчальних закладів у 2015 році.
Варто зазначити, що визначений експертною комісією поріг тесту є одним з
найнижчих за час проведення ЗНО.

Перелік запланованих до приватизації об’єктів
затверджено 12 травня.

З-поміж інших, на продаж виставлено й три
волинські шахти держпідприємства «Волиньвугілля»:
шахтоуправління «Нововолинське», «Бужанська»,
«№9 Нововолинська».
ПРОТИСТОЯННЯ
Разом з тим, деякі шахти, що потрапили до приватизаційного списку, фігурують і в проекті Державної
цільової економічної програми реформування вугільної
промисловості на 2015-2020 роки, що підлягають підготовці до ліквідації або консервації. Серед них опинилися шахти «№1 Нововолинська» і «№9 Нововолинська».

Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газету

у поштову скриньку,
її можна передплатити
Увага! Вартість
передплати на місяць –

23,88 грн
на 6 міс. – 47,76 грн
на 3 міс. –

Передплатний
індекс –

49831

Вартість передплати вказана
зку
без урахування послуг поштового зв’язку

7,96

грн

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Хроніки ЛЮБАРТА
№18 (219)
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НА ЗВ’ЯЗКУ

ОПЕРАТОРАМ
ЗАБОРОНЯТЬ БЕЗ
ЗГОДИ АБОНЕНТІВ
ЗМІНЮВАТИ
ТАРИФИ
Під час реєстрації абонентів, які
отримують телекомунаційні послуги
без укладення договору, оператор не
зможе без згоди абонента змінювати
умови надання послуг.
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації (НКРЗІ), ухвалила рішення внести зміни в порядок реєстрації
знеособлених абонентів, згідно з якими
оператори не зможуть без згоди абонента
змінювати тарифні плани та умови надання послуг без їхньої згоди.
«Проголосовані Комісією зміни спрямовані на вдосконалення алгоритму реєстрації абонентів і регулюють права та
обов’язки як споживачів, так і постачальників телекомунікаційних послуг… Відтепер у порядку чітко визначено, що реєстрація абонента не є підставою для зміни
умов укладеного між ним та оператором,
провайдером договору про надання телекомунікаційних послуг», – повідомляється на сайті регулятора.
Як роз’яснюють в НКРЗІ, під час реєстрації абонентів, що не укладають договорів, оператор не зможе без згоди абонента змінювати умови надання послуг,
скорочувати або змінювати їх перелік, а
також тарифи і тарифні плани, умови та
порядок оплати послуг, перетворювати
внесені на особовий рахунок абонента кошти на бонуси, бали тощо.
Крім того, відповідно до вимог оновленого нормативно-правового акта, оператор не зможе відмовити в задоволенні
заяви абонента на реєстрацію при поданні всіх передбачених документів.
Проект змін до порядку реєстрації абонентів буде подано на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України та набуде
чинності з дня офіційної публікації.
Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Кабмін доручив Державній
службі спеціального зв’язку та захисту
інформації розробити проект постанови,
що передбачає обов’язкову ідентифікацію
клієнтів і надання телекомунікаційних
послуг з використанням SIM-карти на
підставі укладеного договору між оператором і абонентом.
Як зазначили у відомстві, потреба в
розробці цієї постанови виникла у зв’язку
з постійною загрозою з боку терористів і
російських військових, які, зокрема, використовують «знеособлені» мобільні
пристрої «для створення розвідувальноінформаційної мережі зі збору і передачі
даних щодо дислокації і переміщення сил
АТО, коректування вогню по них та приведення вибухових пристроїв в дію шляхом виклику на мобільний пристрій».
Своєю чергою, учасники ринку відзначали, що обов’язкова реєстрація абонентів не розв’яже проблему з придбанням
SIM-карт на «підставні» паспорти.
До слова, раніше в Україні кілька разів робили спроби впровадження системи обов’язкової ідентифікації абонентів
мобільного зв’язку. Зокрема, норма про
прив’язку SIM-картки до паспорта містилася в одіозних законах від 16 січня 2014
року.

КОМУНАЛКА

ЧИ ПІДТОПИТЬ ЦЬОГОРІЧ ЛУЦЬК –
ПІДКАЖЕ НАЙБЛИЖЧА ЗЛИВА

Лілія БОНДАР

C

иноптики прогнозують,
що цього літа буде багато
злив. Кілька років тому у
Луцьку були значні підтоплення
під час сильних дощів. «Хроніки
Любарта» вирішили з’ясувати,
що зробили комунальники, аби
цього не повторилося, та чи
впораються зливові каналізації,
якщо потоки води додадуть
проблем.
Щороку в бюджеті міської ради
передбачено кошти на повне обслуговування мереж зливової каналізації. Цьогоріч ця сума складає 1,989
млн грн. Торік така послуга обійшлася Луцьку в 1,599 млн грн.
За утримання в належному стані 63 км мереж дощової каналізації Луцька, прочищення та ремонт
колодязів, встановлення і заміну
пошкоджених люків відповідає підприємство «Луцькспецкомунтранс».
Це підприємство уже кілька років
поспіль виграє тендер на утримання
каналізації.
Цьогріч за міську каналізацію
із ним конкурувало ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс», яке програло на
торгах. Фірма запросила завелику
суму – на 10 тисяч гривень більшу,
ніж суперник.
Щоб дізнатися, яка ж ситуація
із міською каналізацією, «Хроніки»
звернулися до директора Луцького
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спеціального
автотранспортного
комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Валерія Кузьмича. Він розповів, що жодних проблем із мережею водовідведення у
разі сильних злив у місті не буде, а
усі потрібні роботи вже давно проведено.
«Ми маємо усю потрібну техніку
та хороших спеціалістів. Зливову каналізацію ідеально вичистили. Цьогоріч не було сильних снігопадів.
Тому використали значно менше
піщано-соляної та щебенево-соляної
сумішей. Вони не завдали шкоди ка-

налізації», – наголосив Кузьмич.
Директор підприємства сказав,
що мережа водовідведення у хорошому стані та не потребує реконструкції. Після зими комунальники
очистили всі проблемні точки дощової каналізації. А торік навіть
провели реконструкцію зливової каналізації на території міської лікарні
та поліклініки №2.
Однак, якщо у Луцьку станеться
сильна злива, то каналізація у місті
з водою все ж таки не впорається.
Валерій Кузьмич аргументував це
тим, що вона не розрахована на таку

кількість води. А також зізнався, що
проблеми з затопленням можуть виникнути на вулиці Карпенка-Карого.
Адже туди сходиться вода із вулиць
Зв’язківців та Рівненської. Тому навіть ідеальне очищення каналізації
виявиться неефективним.
Якщо пропускна спроможність
каналізації замала, то, може, ці майже два мільйони варто використати
на реконструкцію каналізаційної
мережі, щоб навіть у разі найбільшої
зливі вона могла впоратися з водяними потоками?
На які потреби піде сума у майже два мільйони (1,989 млн грн) Валерій Кузьмич говорити не захотів.
Аргументував це тим, що у нього немає з собою потрібних записів. Що
з цих грошей піде на каналізаційні
послуги, залишається таємницею.
Тому будемо чекати найближчої літньої зливи.

ДОВІДКА
У разі сильної зливи або паводку
зайву воду має приймати зливова
каналізація. Вона являє собою
цегляний, бетонний колодязь
або бетонне кільце, від якого йде
труба до центрального колектора.
Звідти дощова вода, яку вважають
практично незабрудненою,
виливається у річки Стир та
Сапалаївку.

КРОКОМ РУШ

МОБІЛІЗАЦІЯ НЕЗАДОВІЛЬНА

Незадовільно – так оцінив роботу
голів райдержадміністрацій в
розрізі реалізації мобілізаційних
завдань голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик.
Про хід виконання в області завдань та заходів п’ятої черги мобілізації говорили під час засідання
ради оборони області, що відбулося
13 травня. Акцентували на одномуєдиному питанні, позаяк мобілізація – надважлива тема, а з реалізацією завдань п’ятої черги на Волині
не все гаразд.
Як повідомляє сайт Волинської
ОДА, завдання п’ятої хвилі, враховуючи попередні «борги» (адже
завдання четвертої черги теж не
було виконано на всі сто), – 954
військовозобов’язані. Із них, за словами т. в. о. військового комісара
обласного військкомату Романа Ку-

лика, – 79 офіцерів. Також волиняни
мають поставити для оборони держави 22 одиниці техніки.
Попри те, що п’ята черга мобілізації триває не один день, завдання
виконано лише на 32%. Якщо оперувати цифрами, то до військових частин спрямовано 302 особи, з яких 52
– офіцери.
«Якщо оцінювати результати
роботи в рамках четвертої хвилі
мобілізації та порівнювати з п’ятою,
то ми працюємо незадовільно. Не
бачу сьогодні важливіших завдань,
аніж будівництво фортифікаційних споруд та мобілізація. За цим
– збереження незалежності країни
та безпека людей», – висловився губернатор.
Як стверджують в облдержадміністрації, причини практично
однакові в кожному районі: низький рівень свідомості громадян,
які нехтують виконанням громадянського обов’язку й уникають
мобілізації. Відтак є прогалина й
в роботі з розшуку так званих «бігунів». Статистика – яскраве тому
свідчення: 1 тис. 80 подань до розшуку, при цьому знайдено лише 26
осіб. Окрім того, недопрацьовують
і представники влади: так, ще мають місце випадки, коли місцеве

самоврядування, зокрема сільські
та селищні голови, не бажають виконувати мобілізаційні обов’язки,
визначені законодавством.
До голів райдержадміністрацій у
губернатора також були зауваження,
до того ж – суттєві, позаяк цифри добре ілюструють роботу щодо реалізації мобзавдань або ж її відсутність.
У Володимир-Волинському районі,
де й раніше процес мобілізації давався нелегко, завдання п’ятої черги
виконано на 9%, в Іваничівському –
на 10%, Старовижівському – на 14%,
Луцькому – на 15%, Турійському – на
17%, Ковельському – на 18%.
При цьому на Горохівщині ситуація зовсім інша: мобілізаційне завдання виконано на 92%. Загалом на
території об’єднаного горохівськолокачинського комісаріату показник
становить 75%. 85% виконання у
Маневицькому районі. Трохи менша
цифра у маневицько-любешівського
комісаріату – 69%. 46% – результат
роботи влади та військових комісарів на Ківерцівщині.
Крім того, Володимир Гунчик вимагає активізувати мобілізаційну роботу в Луцьку. Так окреслив завдання представникам влади обласного
центру голова облдержадміністрації.
З таким же проханням звернувся і

до нововолинського міського голови
Віктора Сапожнікова.
Також Володимир Гунчик доручив посилити роботу щодо застосування адміністративного впливу
відносно тих, хто ухиляється від мобілізації. І наголосив: слід попрацювати й щодо фахового наповнення
лікарських комісій, мовляв, якщо в
райони треба відправити медиків
із обласних закладів, такий варіант
неодмінно розглянуть.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

18 ТРАВНЯ
УТ1

14.20 Вікно в Америку
14.55 Казки Лірника Сашка
15.05 Мультфільм
15.45 Утеодин з Майклом
Щуром
16.20 Книга ua
16.50, 02.50 Д/ф
18.05 Час-Ч
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
19.00 Перша шпальта

Хроніки ЛЮБАРТА
№18 (219)
1+1

06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 03.20
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05, 03.45 Т/с «Королева
бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45, 04.25 «Сімейні
мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»
00.10 Т/с «Розвідка»
01.05 Х/Ф «ВА-БАНК»
02.35 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2

19.30 Дорогі депутати

06.00 Мультфільми

20.00 Про головне

06.20 «Нове Шалене відео по-

21.30, 05.35 Новини. Спорт

українські»

21.50 «Подорожні» з Ольгою

07.30 Т/с «Ментівські війни-5»

Герасимюк

15.30 Х/Ф «ЗАГНАНИЙ»

22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00 ТРК «ЕРА»
01.18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ

17.30 «Люстратор 7.62»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Ментівські війни-6»
21.30 «ДжеДАІ»
22.00 «Секретні матеріали»

КАНАЛ

23.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОЛИ

01.20 ТелеАкадемія

ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ»

03.50 Т/с «Час збирати

01.00 Х/Ф «УОЛЛ СТРІТ»

каміння»

02.50 Х/Ф «ПОСТРІЛ У ТРУНІ»

ВІВТОРОК

19 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 00.00 ТРК «ЕРА»
09.00 Вічне
09.15, 20.00, 01.25 Про
головне
10.15 «Подорожні» з Ольгою
Герасимюк
11.25 Д/с «Мій новий дім Корея»
11.55 Уряд на зв’язку з
громадянами
12.20 Дорогі депутати
13.00, 18.30, 21.00, 02.30,
05.00 Новини
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.05, 18.55, 02.50 Д/ф
16.20 Х/Ф «У НАС Є ПАПА»
18.15, 02.20 Новини. Світ
21.35, 05.35 Новини. Спорт
22.00 Міжнародний пісенний
конкурс Євробачення 2015.
Перший півфінал
01.18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ
КАНАЛ
01.20 Трійка, Кено, Максима
03.50 Т/с «Час збирати
каміння»

1+1
06.15 «Лото-забава»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05, 03.40 Т/с «Королева
бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45, 04.25 «Сімейні
мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22.00 «Чотири весілля 4»
23.35 Т/с «Розвідка»
00.30 Х/Ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
02.55 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
12.50, 19.00 Т/с «Ментівські
війни-6»
15.00 Д/п «Автомобілі в
погонах»
15.50 Д/п «Воїни світу.
Амазонки»
16.40 «6 кадрів»
22.00 «Секретні матеріали»
22.15 Х/Ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ СВІТУ»
01.00 Х/Ф «ВІДМОРОЖЕНІ»
02.15 Х/Ф «ТРИМАЙСЯ,
КОЗАЧЕ!»

ІНТЕР
05.05 «Подробиці тижня»
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 Х/Ф «ТАЄМНИЧИЙ
ОСТРІВ»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.15, 14.25 «Сімейний суд»
15.25, 16.15 «Чекай на мене»
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Сільський учитель»
23.10 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 2»
01.10 Т/с «Територія краси»
03.15 Х/Ф «ДІДЬКА ЛИСОГО»
04.45 Д/ф

МЕГА
07.20, 14.00 У пошуках істини
08.10 Правила життя. Ціна
розлучення 09.00 Містична
Україна 09.50 Секретні
території. Надздібності 10.40 У
пошуках пригод 11.30 Невідома
Європа 12.20, 18.20 Мисливці
за зміями 13.10, 21.50 Він і вона.
Бій за життя 14.50 Правила
життя 15.40 Секретні території.
Заблудлі в часі 16.30 Скарби зі
звалища. Аерошут 17.00 Скарби
зі звалища. Човен 17.30, 21.00
«Аляска: школа виживання»
19.10 У пошуках пригод. Ліван
20.00 Скарби зі звалища.
Надувний мат 20.30 Скарби
зі звалища. Деталі мотоцикла
22.40 Невідома Європа 23.30
Європейський покерний тур
00.20 Очима слідчих 01.20,
02.10, 03.00, 03.50, 04.40,
05.20 Д/ф

ІНТЕР
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 «Горобини грона
червоні»
11.10 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25 «Щастя з пробірки»
13.30 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15, 23.10 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 2»
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
21.00 Т/с «Сільський учитель»
01.10 Т/с «Територія краси»
03.10 Т/с «Таємниця «Святого
Патріка»

МЕГА
07.20, 14.00 У пошуках істини
08.10 Правила життя. Як
порозумітися на ковбасних
обрізках 09.00, 01.20, 02.10,
03.00, 03.50, 04.40, 05.20
Містична Україна 09.50
Секретні території 10.40 У
пошуках пригод 11.30 Невідома
Європа 12.20, 18.20 Мисливці
за зміями 13.10, 21.50 Він
і вона. Бій за життя 14.50
Правила життя 15.40 Війна
світів. Битва загублених світів
16.30 Скарби зі звалища 17.00
Скарби зі звалища. Терменвокс
17.30, 21.00 «Аляска: школа
виживання» 19.10 У пошуках
пригод 20.00 Скарби зі звалища
20.30 Скарби зі звалища.
Піротехнічний пульт 22.40 Дика
Північна Америка 23.30 Загадки
Всесвіту. Наднові зірки
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СТБ
05.30 Профілактика
12.00 Х/Ф «ПЕС БАРБОС ТА
НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС»
12.20 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ»
12.40 Х/Ф «МРІЯТИ НЕ
ШКІДЛИВО»
14.20 «Битва екстрасенсів»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.20 «За живе!»
19.45 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.50 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.50 «Один за всіх»
01.00 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКІ ТА
ЗЛОДІЇ»
02.40 Х/Ф «СПРАВА №306»
04.00 Нічний ефір

ТК УКРАЇНА
06.00 Профілактика
14.00, 15.30, 17.10 Т/c «Слід» 1
15.00, 19.00, 01.30, 05.30 Події
18.00, 04.45 Т/c «Безсмертник.
Віра і правда» (2)
19.45, 02.15 «Говорить
Україна»
21.00 Т/c «Практика» 1
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «МЕРЗЛА ЗЕМЛЯ»
03.15 Т/c «Дорожній патруль10» 1

СТБ
05.35, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.10, 16.00 «Все буде добре!»
07.50, 18.25 «За живе!»
10.15 Т/с «Самара -2»
12.05 «МастерШеф - 3»
19.50 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.55 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ОСІННІЙ
МАРАФОН»
03.05 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
04.35 Нічний ефір

ТК УКРАЇНА

5

ICTV
05.40 Служба розшуку дітей
05.45 Мультсеріал «Муча Луча»
06.10, 19.15 Надзвичайні новини
06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
09.55, 13.20 Т/с «Смертельна
сутичка»
13.55, 16.20 Х/Ф «ОХОРОНЕЦЬ»
16.40 Х/Ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова
00.25 Х/Ф «САБОТАЖ»
02.20 Х/Ф «ПОГРАБУВАННЯ»
03.45 Т/с «Закон Херрі»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Профілактика
12.00 Єралаш
13.15 М/ф «Динозавр»
14.55 Х/Ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ: СКРИНЯ
МЕРЦЯ»
18.00, 02.45 Репортер
18.20, 02.05 Абзац!
19.00 Ревізор
22.25 Страсті за Ревізором
00.15 Х/Ф «ЛЮБОВ ПІД
ПРИКРИТТЯМ»
02.50 Служба розшуку дітей
02.55 Х/Ф «ПРИВИДИ В
КОННЕКТИКУТІ 2: ТІНІ
МИНУЛОГО»
04.30 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ICTV
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.50, 03.35 Т/с «Тринадцятий-2»
11.55, 13.20 Т/с «Дізнавач-2»
14.30, 16.20 Т/с «Лютий»
16.45 Т/с «Снайпери. Кохання під
прицілом»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Винищувачі»
00.15 Х/Ф «ВАЖКО БУТИ
МАЧО»
02.10 Х/Ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
04.55 Служба розшуку дітей

НОВИЙ КАНАЛ

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/c

06.10, 07.25, 07.30, 07.55 Kids

«Слід» 1

Time

07.00, 08.00, 09.00, 15.00,

06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»

19.00, 02.20, 05.30 Події

07.27 М/с «Барбоскіни»

07.10, 08.10 Ранок з Україною

07.33 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»

09.15, 04.10 Зірковий шлях

07.57 Єралаш

10.00, 19.45, 03.10 «Говорить

12.00 Т/с «Татусеві дочки»

Україна»

15.55, 19.00 Т/с «Вороніни»

11.10 Т/c «Всі скарби світу» 1

18.00, 01.45 Репортер

18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник.

18.20, 01.00 Абзац!

Віра і правда» (2)

20.00 Т/с «СашаТаня»

21.00 Т/c «Практика» 1

21.00 Х/Ф «АВАНТЮРИСТИ»

23.00 Події дня

23.00 Т/с «Молодіжка 2»

23.30 Т/c «Шаман 2» (2)

01.50 Про що говорять тварини

ЗІРКОВІ НОВИНИ
МАКАРЕВИЧ СУДИТИМЕТЬСЯ
ЗІ ЗМІ ЧЕРЕЗ НАКЛЕП?

Tablo ID

Р

осійський музикант
Андрій Макаревич
готовий судитися зі ЗМІ,
які поширили неправдиву інформацію про
те, що його побили в
Україні 9 травня. Про це
повідомив прес-секретар
артиста Антон Чернін.
По-перше, речник Макаревича заявив, що артист не
виступав в Україні 9 травня. По-друге, він заперечив той
факт, що Андрія побив комбат ВСУ. «Нічого подібного
не було. Усе вигадано. Макаревич навіть до України не
їздив, концерту не було, турне не було. Збрехали все від
першої до останньої літери. З тими, хто цю інформацію
поширюватиме, напевно, будемо судитися», – зазначив
Чернін.
Виявляється, деякі ЗМІ повідомили, що на закритому концерті Макаревича перед керівництвом Харківської області та учасниками АТО на Донбасі його
побив один з комбатів ВСУ.

ВИДАТНОГО РЕЖИСЕРА
ІЛЛЄНКА ПОХОВАЛИ У КИЄВІ

kyiv.ridna.ua

У

столиці на 83-му році життя помер видатний український кінооператор та режисер Вадим Іллєнко.
Лауреат премії імені Олександра Довженка, він увійшов
в історію кінематографа як оператор-постановник двох
десятків картин. Найвідоміша його робота – культова
для багатьох поколінь стрічка «За двома зайцями».
Вадим Іллєнко був старшим із трьох братів Іллєнків, відомих українських кінематографістів. Помер він
удома після тривалої хвороби.

УД
ДЕМІ МУР ВКРАЛИ ОДЯГ
5.ua

У

голл
голлівудської
актриси Демі Мур викрали одяг загальною вартістю у щокрал
найменше
наймен $200 тис. Про це повідомляє
портал «TMZ». Згідно з повідомленням,
вкрадені
вкраден речі зберігалися у складському
приміщенні
в північній частині Голіпри
вуду. Джерела в правоохоронних
органах повідомили виданню,
що пропажу виявив один із
співробітників актриси. Наразі
поліція розслідує подію.
Одяг, який викрали злодії,
був дуже дорогим. За словами
детектива поліції Джо Ріоса,
співробітники Мур уточнюють список вкраденого,
після чого сума збитку може значно збільшитися.
Водночас джерело, близьке до актриси, повідомило про відсутність слідів злому. Пошуки грабіжників
ускладнює також той факт, що ніхто зі співробітників
Мур не був на складі протягом шести місяців. Тобто
крадіжка могла відбутися ще торік, а записи відеоспостереження за цим місцем не зберігаються так довго.

ЧИ РОЗДЯГНЕТЬСЯ ДОРНАН ЗА
ПІВТОРА МІЛЬЙОНА БАКСІВ?

vesti-ukr.com

В

иконавець головної ролі в еротичному фільмі «50
відтінків сірого» Джеймі Дорнан дістав пропозицію
повністю роздягтися в сиквелі. Йому пообіцяли за це
гонорар в півтора мільйона доларів.
Студія «Universal» вирішила зробити з фільму «На
50 відтінків темніше», прем’єру якого заплановано на 10
лютого 2017 року, трилер з великою кількістю якісних еротичних сцен. Творці готові заплатити акторам
чималі суми, якщо вони погодяться повністю роздягтися. Варто відзначити, що за знімання в «50 відтінках
сірого» виконавці головних ролей Джеймі Дорнан і
Дакота Джонсон отримали всього по 250 тисяч доларів
при загальному касовому зборі в 569 мільйонів. Раніше
актори вже вимагали збільшення гонорару на наступні
фільми серії.

КІНОНОВИНИ
КІН
НО НО В И Н И
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СЕРЕДА

20 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 23.00 ТРК «ЕРА»
09.00 Вічне
09.05 Міжнародний пісенний

НАЗВАНО ЛАУРЕАТІВ
ПРЕМІЇ «BAFTA TV»

tsn.ua

10 травня у Лондоні відбулася церемонія вручення
премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв – «BAFTA TV». Цю премію вручають за телесеріали. Цьогоріч на нагороду претендував, зокрема,
Бенедикт Камбербетч, однак серіал «Шерлок», де він
виконав головну роль, удостоївся призу симпатій
слухачів «Radio Times».
Отож, найкраща драма – «Щаслива долина»; найкраща драматична актриса – Джорджина Кемпбелл
(«Убити мого друга»); найкращий драматичний актор
– Джейсон Воткінс («Втрачена честь»); найкращий
комедійний серіал – «Шукачі скарбів»; найкращий
актор комедійної програми – Метт Беррі («Тост із
Лондона»); найкраща актриса комедійної програми
– Джессіка Хайнс («W1A»); найкращий другорядний
актор – Стівен Рі («Шляхетна жінка»); найкраща
другорядна актриса – Джемма Джонсон («Дивак»);
найкращий міні-серіал – «Втрачена честь»; найкращий міжнародний серіал – «Справжній детектив»;
найкращий драматичний фільм на ТБ – «Дивак»; найкраща мильна опера – «Вулиця Коронації»; спеціальна
нагорода – Джефф Поуп.

ТВОРЦІ «МАТРИЦІ»
ОБІЦЯЮТЬ РЕВОЛЮЦІЮ В
СЕРІАЛАХ

radio24.ua

З

а словами Енді та Лана Вачовскі, серіал, над яким
вони працюють, не схожий на жоден сучасний телепроект і розширює межі стилю, масштабу і сюжету.
Серіал «Sense8» розповість про кількох людей в різних
кінцях планети, які на перший погляд жодним чином
не пов’язані один з одним.
Героями серіалу стануть мексиканський телевізійний актор-гей, ісландська тусовщиця, корейська підприємниця, африканський водій автобуса і американський блогер-транссексуал. Усі персонажі час до часу
бачать дивні сутності: одна з них з’являється в образі
негра на ім’я Джонс і намагається об’єднати героїв, а
інша на ім’я містер Шепіт, навпаки, бажає заподіяти
героям зло.
Прем’єру серіалу заплановано на 5 червня,
з’являться одразу 12 серій першого сезону.

СТАЛО ВІДОМО, КОЛИ
З'ЯВИТЬСЯ СПІЛЬНИЙ
ФІЛЬМ ДЖОЛІ І ПІТТА

teleprostir.com

К

омпанія «Universal Pictures» повідомила, що
режисерський проект Анджеліни Джолі «Біля
моря», в якому вони з Бредом Піттом зіграли головні
ролі, вийде на екрани 13 листопада поточного року.
Четверта режисерська робота Джолі розповість про
Ванессу, колишню танцівницю, яка зі своїм чоловіком
Роландом, американським письменником, подорожує
країною. Потроху вони починають віддалятися одне
від одного, але все змінюється, коли подружжя затримується в одному тихому приморському містечку.
«Це історія про кохання, яке долає будь-які перешкоди, про шляхи до відновлення. Це справжній привілей – дослідити цей вселенський людський досвід з
такою щедрою і талановитою командою», – розповіла
Анджеліна журналістам.
Донна Ленглі, голова «Universal Pictures», зазначила: «Енджі і Бред створили дуже інтимний фільм,
який, безсумнівно, здивує людей. Вони покажуть
глядачам той досвід, якого від них не очікують».

конкурс Євробачення 2015.
Перший півфінал
11.30 Д/с «Мій новий дім Корея»
12.35 Зроблено в Європі
13.00, 18.30, 21.00, 02.30,
05.00 Новини
13.20, 18.05 Час-Ч
13.55 Казки Лірника Сашка
14.05 Мультфільм
14.25 Як ваше здоров’я?
15.30 Чоловічий клуб. Спорт
16.35 Х/Ф «ІЗ ЖИТТЯ ОСТАПА
ВИШНІ»
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
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
01.18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ
КАНАЛ
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Д/ф
03.50 Т/с «Час збирати
каміння»

ЧЕТВЕР

21 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 00.00 ТРК «ЕРА»
09.00 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.40 Перша студія
11.30 Д/с «Мій новий дім Корея»
12.15 Слідство. Інфо
13.00, 18.30, 21.00, 02.30,
05.00 Новини
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.15 Музична академія Junior
15.55 Надвечір’я
16.55 Світло
17.35 Чоловічий клуб
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55, 02.50 Д/с «Сага
старовинної пущі»
20.00 Про головне
21.35, 05.35 Новини. Спорт
22.00 Міжнародний пісенний
конкурс Євробачення 2015.
Другий півфінал
01.18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ
КАНАЛ
01.20 Трійка, Кено, Максима
01.25 ТелеАкадемія
03.50 Т/с «Час збирати
каміння»

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА
14 травня 2015 року
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05, 03.40 Т/с «Королева
бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45, 04.25 «Сімейні
мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35 Т/с «Розвідка»
00.30 Х/Ф «КВІТИ ВІЙНИ»
02.55 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.25, 00.00 «ДжеДАІ»
08.45, 00.20 «Секретні
матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
12.50 Т/с «Ментівські війни-6»
15.00 Д/п «Автомобілі в
погонах»
15.50 Д/п «Воїни світу. Індія»
16.40 «6 кадрів»
18.55 1/2 Кубку України.
Динамо - Олімпік
21.30 «Хоробрі серця»
00.35 Х/Ф «ФАРТ»
02.25 Х/Ф «ВІДЬМА»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.45
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05, 02.50 Т/с «Королева
бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45, 03.40, 04.25
«Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00, 22.00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
23.00 «Право на владу - 2»
01.05 Т/с «Розвідка»
02.00 Т/с «Терпкий смак
кохання»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.25, 21.30 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
11.50 Х/Ф «ТІЛЬКИ ВПЕРЕД»
13.50 Х/Ф «ФАРТ»
15.50 Д/п «Війна очами
кіношників»
16.40 «6 кадрів»
19.00 Х/Ф «КОД
АПОКАЛІПСИСА»
22.00 «ММА. Світова Ліга
єдиноборств»
23.20 Х/Ф «ДЕЯКА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
01.20 Х/Ф «ПІДЗЕМЕЛЛЯ
МЕРТВИХ»

ІНТЕР
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 «Горобини грона
червоні»
11.10 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25 «Щастя з пробірки»
13.30 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15, 23.10 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 2»
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
21.00 Т/с «Сільський учитель»
01.10 Т/с «Територія краси»
03.15 Т/с «Таємниця «Святого
Патріка»

МЕГА
08.10 Правила життя 09.00
Містична Україна 09.50
Секретні території 10.40 У
пошуках пригод. Ліван 11.30
Дикий Індокитай. Китай 12.20,
18.20 Мисливці за зміями
13.10, 21.50 Він і вона. Бій за
життя 14.50 Правила життя.
Як порозумітися на ковбасних
обрізках 15.40 Секретні
території. Надздібності. Чудеса
тіла 16.30 Скарби зі звалища.
Мотоцикл Rokon 17.00 Скарби
зі звалища. Ксерокс 17.30
Школа виживання 19.10 У
пошуках пригод. Тайвань 20.00
Скарби зі звалища. Аерошут
20.30 Скарби зі звалища.
Човен 21.00 «Аляска: школа
виживання» 22.40 Дика
Північна Америка 23.30 Покер.
The Big Game 00.20 Очима
слідчих 01.20 Скарб.ua

ІНТЕР
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 Х/Ф «ЇЇ СЕРЦЕ»
11.10 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25 «Щастя з пробірки»
13.25 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15, 23.10 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 2»
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
21.00 Т/с «Сільський учитель»
01.10 Т/с «Територія краси»
03.15 Т/с «Таємниця «Святого
Патріка»
04.55 Д/ф

МЕГА
07.20, 14.00 У пошуках істини
08.10 Правила життя. Рибний
день 09.00 Містична Україна
09.50 Секретні території
10.40 У пошуках пригод.
Танзанія 11.30, 22.40 Дика
Північна Америка 12.20, 18.20
Мисливці за зміями 13.10,
21.50 Він і вона 14.50 Правила
життя. Рецепт від знахаря 15.40
Секретні території. Нечиста
сила 16.30 Скарби зі звалища.
Надувний мат 17.00 Скарби
зі звалища. Деталі мотоцикла
17.30, 21.00 «Аляска: школа
виживання» 19.10 У пошуках
пригод. Іорданія 20.00 Скарби
зі звалища. Стіл для настільного
футболу 20.30 Скарби зі
звалища. Терменвокс 23.30
Загадки Всесвіту. Нерозгадані
таємниці 00.20 Очима слідчих
01.20 Іграшки для дорослих

СТБ
05.30, 16.00 «Все буде добре!»
07.00 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
08.50, 18.25 «За живе!»
10.00 Т/с «Самара -2»
11.55 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.50 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.55 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
22.35 «Давай поговоримо про
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ПО ГОЛОВНІЙ
ВУЛИЦІ З ОРКЕСТРОМ»
03.00 Х/Ф «ЧОРНИЙ ПРИНЦ»
04.30 Нічний ефір

ТК УКРАЇНА
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/c
«Слід» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
11.10 Т/c «Всі скарби світу» 1
18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник.
Віра і правда» (2)
21.00 Т/c «Практика» 1
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Шаман 2» (2)

СТБ

ICTV
05.00 Студія Вашин´тон
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.50, 03.40 Т/с «Тринадцятий-2»
11.40, 13.20, 16.40 Т/с
«Снайпери. Кохання під
прицілом»
14.20, 16.20 Т/с «Лютий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Винищувачі»
00.10 Х/Ф «1812: УЛАНСЬКА
БАЛАДА»
01.55 Х/Ф «ВАЖКО БУТИ
МАЧО»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.33, 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, 01.30 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
14.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
15.55, 22.45 Т/с «Молодіжка 2»
18.20, 00.45 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНА
ЛЮБОВ»
01.35 Служба розшуку дітей
01.40 Дорослі як діти
04.00 Зона ночі
05.40 25-й кадр

ICTV

06.05, 18.00, 22.00 Вікна-

05.05 Студія Вашин´тон

Новини

05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

06.40, 16.00 «Все буде добре!»

05.40 Громадянська оборона

08.20, 18.30 «За живе!»

06.30 Ранок у великому місті

09.40 Т/с «Самара -2»

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

11.20 «МастерШеф - 3»

09.50, 03.20 Т/с «Тринадцятий-2»

19.55 «Слідство ведуть

11.40, 13.20, 16.40 Т/с «Снайпери.

екстрасенси»

Кохання під прицілом»

20.55 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»

14.20, 16.20 Т/с «Лютий»

22.35 «Я соромлюсь свого

18.45, 21.10 Факти. Вечір

тіла 2»

20.20 Інсайдер

00.25 «Один за всіх»

21.30 Т/с «Винищувачі»

01.30 Х/Ф «ШВИДКИЙ ПОЇЗД»

00.15 Х/Ф «РЖЕВСЬКИЙ ПРОТИ

03.05 Х/Ф «ВЕРСІЯ

НАПОЛЕОНА»

ПОЛКОВНИКА ЗОРІНА»

01.45 Х/Ф «1812: УЛАНСЬКА

04.30 Нічний ефір

БАЛАДА»

ТК УКРАЇНА
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/c
«Слід» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
11.10 Т/c «Всі скарби світу» 1
18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник.
Рай там, де ти» (2)
21.00 Т/c «Практика» 1
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Шаман 2» (2)

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.33, 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, 01.50 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
14.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
15.55, 23.00 Т/с «Молодіжка 2»
18.20, 01.05 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «З 8 БЕРЕЗНЯ,
ЧОЛОВІКИ»
01.55 Служба розшуку дітей
02.00 М’ясорупка
03.35 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ÐÅÀË²¯
Лілія БОНДАР

Я

к має розвиватися
Луцьк, від чого залежить
успіх держави та про
децентралізацію розповідає
перший заступник луцького
міського голови, керівник луцького
осередку ГО «Самопоміч» Тарас
Яковлев.
– Нещодавно вас обрали першим
заступником міського голови. Як почуваєтеся на новій посаді?
– Чесно кажучи, я не бачив себе
у кріслі першого заступника міського
голови. З квітня 2007 року працював
на посаді начальника відділу з енергозбереження. У серпні 2009 року
мене перевели на посаду заступника
директора департаменту економіки,
начальника відділу майна міської комунальної власності. Втім коли запропонували посаду, я довго не думав,
погодився відразу, бо головним чином
робота для мене була відома і цікава.
Адже перед цим уже працював заступником міського голови. Я знав, з ким
працюватиму і за що відповідатиму. Я
можу бути ефективним та принести
користь для громади. Звісно, сказати,
що задоволений собою, не можу. Але
все ж таки є й результат.
– Як, на вашу думку, має розвиватися наше місто?
– Позитивно на Луцьк впливають
індустрія туризму та індустрія IT.
Наше місто модерне та європейське,
у якому широко використовуються
інтернет і новітні технології. Треба
розвивати туризм, адже у Луцьку є
що показати. Це буде приносити місту гроші. Безперечно, все це працює
на розвиток міста, допомагає міській владі і виконавчим структурам
оперативно реагувати на проблеми.
Дуже добре, що у Луцьку почав функ-

Хроніки ЛЮБАРТА
№18 (219)

14 травня 2015 року

7

ТАРАС ЯКОВЛЕВ: «ТРЕБА
РУЙНУВАТИ МУР МІЖ
ВЛАДОЮ ТА ГРОМАДОЮ»

ціонувати IT-кластер. Я відразу підтримав його створення. З ініціативи
об’єднання «Самопоміч» лучани можуть користуватися безплатним WiFi у центрі міста. Хотів би забезпечити зв'язок жителів міста з депутатами
Верховної ради. Адже вони мають
можливість впливати на ті процеси,
на які ми впливу не маємо.

– Нині дуже багато говорять про
децентралізацію. Яке ваше бачення
цього процесу?
– Вважаю, що гроші та влада мають бути на місцях у громади. Для
цього потрібно змінити Конституцію
України, Бюджетний та Податковий
кодекси, а також низку законів. Українці змінилися після революції та усіх

подій в країні й думають, що й влада змінилася. Але на місцях у радах
дуже багато людей, які руйнують міста. Тому місцеві вибори потрібні. Від
того, як вдасться забезпечити владу
на місцях, залежатиме успіх держави,
безпека та територіальна цілісність.
Треба застосовувати досвід Польщі –
там на місцевому рівні представлена
виконавча влада. Треба, щоб люди на
місцях мали гроші, аби здійснювати
владні повноваження. Тоді вони дбатимуть про свої міста і містечка.
– Хто з сучасних політиків вам
імпонує?
– Не хочу видатися банальним, але
це мер міста Львова Андрій Садовий.
Мене захоплюють люди, які ставлять
перед собою ціль і її досягають.
– Чи вважаєте ви бюджет міста
Луцька прозорим?
– Так, вважаю, що міський бюджет
прозорий та відкритий. Правда, ще є
речі, які потрібно удосконалювати та
вирішувати.
– «Самопоміч» пропонує нову
систему управління державою. Зокрема, перезавантаження влади та
боротьбу з корупцією. Як ви бачите
це на місцевому рівні?
– Лідерами країни, області, міста
треба обрати тих людей, які ненавидять корупцію. Варто запровадити

електронне врядування, щоб контакт
між чиновником та простим громадянином був найменшим. А ще треба
запровадити ефективний контроль за
статками держслужбовців.
– У Луцьку «Самопоміч» посідає
чільне місце серед політичних сил.
Чи відчуваєте ви підтримку людей?
– Не скажу, що ми особливо відчуваємо цю підтримку. Але будемо робити все для того, щоб цієї підтримки
не втратити. У нас є мур між владою та
громадою. Його потрібно руйнувати.
Наше завдання – робити себе і людей
кращими, ніж вчора.
– Ви постійно кажете «ми». А хто
ще представляє у Луцьку об’єднання
«Самопоміч»?
– «Самопоміч» у Луцьку – це команда молодих, але вже досвідчених
людей. Зі мною пліч-о-пліч працюють професіонали та успішні практики. Зокрема, це громадський діяч
Петро Верзун, професор Луцького
національного технічного університету Юрій Барський, юристи Юлія Козак, Володимир Дацюк, Богдан Ульчак,
економіст Ірина Мельник та багато
інших.
Закликаю також інших небайдужих до розвитку рідного міста лучан
доєднуватися до команди «Самопомочі» у Луцьку.

ОСВІТА

У ЛЕСИНОМУ ВИШІ ЩЕ НЕ ЗНАЮТЬ, ЯКІ
ДИПЛОМИ ВРУЧАТИМУТЬ ВИПУСКНИКАМ
Оксана ПУНЯК

Українська влада активно взялася за
реформування освіти: деякі рішення
приємно вразили, інші – відверто лякають.
Утім зміни неминучі, адже основна мета
реформ – наближення української системи
освіти до європейських стандартів.

ЩО РОБИТИ З ДИПЛОМОМ
СПЕЦІАЛІСТА?
Як відомо, проведення ліцензійної експертизи та видавання ліцензій на підготовку й перепідготовку спеціалістів і молодших спеціалістів припинили. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з
набуттям 9 вересня 2014 року чинності Закону
України «Про вищу освіту», яким не передбачено існування освітньо-кваліфікаційних рівнів
спеціаліст і молодший спеціаліст у системі вищої
освіти України. Останній прийом на здобуття вищої освіти за ОКР спеціаліста і молодшого спеціаліста проведуть у 2016 році. Далі студентам
після закінчення бакалаврату, аби здобути повну
вищу освіту, доведеться вступати в магістратуру.
А це і довший термін навчання, і дорожча ціна, і
відповідний рівень навантаження.
Ті ж, хто має диплом спеціаліста, побоюються, що разом із зникненням такого освітньо-

кваліфікаційного рівня втратить вагу і їхня
здобута освіта. Проректор з наукової роботи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, завідувач кафедри теорії
та історії держави і права, доктор юридичних
наук, професор Михайло Яцишин запевняє, що
спеціалістам панікувати не варто, оскільки їхні
дипломи будуть розглядати як наближені до
дипломів магістрів, і ринок праці їх не відштовхуватиме. Однак наголошує: спеціаліст і магістр
не буде одним і тим же, так само, як і бакалавра
до спеціаліста прирівнювати не будуть, оскільки
такі прирівнювання, каже проректор, недоречні.
Михайло Яцишин переконаний, що основним
індикатором буде ринок праці, адже не так важливий диплом, як наявність відповідних знань.

БОРГ ДЕРЖАВІ:
ВИПУСКНИКИ-БЮДЖЕТНИКИ
ВІДПРАЦЬОВУВАТИ НЕ БУДУТЬ
Постанову «Про порядок працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням» Кабінет Міністрів України підтримав
15 квітня цього року. Тож відтепер направлення
на три роки отримуватимуть тільки випускники медичних закладів освіти. За їхню долю відповідатиме Міністерство охорони здоров’я. Ре-

шту випускників-державників відпрацьовувати
овувати
три роки за місцем призначення змушувати
увати
не будуть.
Проректор з наукової роботи СНУ імені
мені
Лесі Українки каже, що відміна відпрацюванювання має і позитивний, і негативний бік.. Поперше, випускники матимуть максимальну
льну
свободу у виборі працевлаштування. Виші
иші
не нав’язуватимуть спудеям свої умови,, а
ринок праці відбере найдостойніших. З
іншого боку – втрачає держава.

САМОРОБКА: ВИШІ САМОСТІЙНО
ВИГОТОВЛЯТИМУТЬ ДИПЛОМИ
Ще одне рішення, яке спричинило хвилю
обурення, – надання вищим навчальним закладам права самостійно виготовляти документи
про освіту. Про це йдеться у статті 7 закону «Про
вищу освіту».
Зокрема, 30 березня 2015 року прийнято
постанову Кабінету Міністрів України «Про
документи про вищу освіту (наукові ступені)
державного зразка», якою затверджено Перелік
інформації, що має міститися в документах про
вищу освіту (наукові ступені) державного зразка,
та встановлено граничну вартість виготовлення
документа про вищу освіту державного зразка у
розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів

громадян – 34 гривні. Наприклад, у 2014 році ця
сума становила 79 гривень.
Дизайн, спосіб та місце виготовлення вищі
навчальні заклади визначатимуть самостійно.
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з дизайном дипломів ще не визначилися. А от виготовляти
документи про освіту, найімовірніше, будуть у
видавництві вишу, аби мінімілізувати затрати.
Хоча, за словами Яцишина, «втиснутися» у встановлену державою ціну не надто реалістично.
Українська система освіти переживає не найкращі часи, як і країна загалом. Реформа буде
відчутною і, можливо, навіть болючою. Головне
– адекватно сприймати ці зміни і шукати відповіді на питання в офіційних документах, а не вірити чуткам.
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Тетяна ГРІШИНА

З

акон України «Про засади
запобігання і протидії
корупції» визначає, що
депутати місцевих рад є суб’єктами
декларування доходів. І тому вони
зобов’язані щорічно до 1 квітня
подавати за місцем роботи (служби)
декларацію про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік.
Як писали «Хроніки Любарта»
у попередніх номерах, ми надіслали
запит до Луцької міської ради з проханням надати копії таких декларацій.
Частина депутатів самостійно надіслала нам такі копії, відомості з яких
ми публікували у минулих номерах.
Зокрема, стосовно депутатів Валерія
Бондарука, Артура Василевського,
Володимира Самуляка, Юрія Корольчука, Андрія Буя, Юрія Веги, Любові
Серби, Андрія Осіпова, Ігоря Поліщука, Петра Савчука, Олександра Пизи,
Олени Голєвої, Андрія Разумовського
та Сергія Григоренка, який є секретарем ради.
Депутати Олександр Плісецький,
Павло Данильчук, Ірина Констанкевич, Віталій Кварцяний, Іван Смоленг,
оленг,
Олександр Магеровський, Володимир
имир
Никитюк, Ганна Кравчук, Роман Бондарук, Олександр Семенюк, Роман
н Романюк, Юрій Мишко, Олександр
р Пилипович, Катерина Мельник, Сергій
ергій
Волик, Євгеній Ткачук так і не подали
одали
декларацій до міської ради. Не переслали їх із місця роботи депутатів.
в.

ДЕКЛАРАЦІЇ ОБРАНЦІВ:
ХТО З ДЕПУТАТІВ СКІЛЬКИ
ЗАРОБИВ У 2014 РОЦІ
ТОП-10 НАЙБАГАТШИХ
ДЕПУТАТІВ
у грн (з числа тих,
чиї декларації вдалося отримати)

СКРОМНІ
Імовірно, непростим видався
я минулий рік для депутатів Антона Сосновського, Богдана Шиби, Руслана
слана
Ніколайчука та Рустама Дячука.
чука.
Адже протягом 2014 року ці обранці
ранці
задекларували нульовий дохід.
У Рустама Дячука дохід в 422 тис.
тис
144 грн показала сім’я, а в Богдана
Шиби родина декларувала 63 тис. 411
грн. Документи Сосновського та Ніколайчука відомостей про сім’ю не
містять.
Рустам Дячук задекларував квартиру (70,1 кв. м), втім вона записана на
сім’ю депутата. Антон Сосновський у
декларації вказав наявність лише іншого нерухомого майна площею 17,6
кв. м. Ні будинку, ні квартири депутат
не зазначив. Але вказав, що у нього є
автомобіль «Опель Вектра» 2008 року.
Підприємець та депутат Руслан Ніколайчук подав узагалі «голу» декларацію, в якій не зазначено відомостей
про наявність якогось майна, коштів у
банку чи транспорту.
Богдан Шиба, хоча і не мав доходів за минулий рік, втім зазначив, що
має в наявності дві квартири площею
59,7 та 98,5 кв. м. Окрім цього, вказав,
що протягом 2014 року погасив 87 тис.
550 грн кредиту та відсотки за ним.
Депутат Ірина Комлик задекларувала дохід в розмірі 7 тис. 608 грн
(увесь дохід – матеріальна допомога)
та квартиру (79,6 кв. м). Колишня її колега по вже ліквідованій фракції Партії
регіонів Тетяна Дементьєва, яка нині
на пенсії, задекларувала 39 тис. 73 грн
доходу. Окрім цього, депутат має автомобіль «Москвич» 1989 року.
Депутат Степан Цимбалюк з
«Батьківщини», який нині теж на пенсії, показав дохід в 22 тис. 580 грн, а

КОЗЮРА АНДРІЙ

1 118 303

ЯЩУК ВІКТОР

897 487

його сім’я – 19 тис. 920 грн, ще понад
80 тис. грн депутат тримає на рахунку.
Ще один пенсіонер від лав «Батьківщини» Василь Гриб заробив 51 тис.
704 грн. Втім живе обранець не лише
на пенсію, адже з цих грошей 33,5 тис.
грн – це дивіденди та проценти. Обранець має квартиру (60,5 кв. м), а на
його сім’ю записані земельна ділянка
(550 кв. м) та квартира (63 кв. м). На
рахунку в Гриба 182 тис. грн.
Свободівець та лікар Сергій Сівак
задекларував 71 тис. 49 грн доходу.
Його сім’я заробила 108 тис. 428 грн.
Депутат має земельну ділянку (0,12
га), цегляний гараж (24 кв. м), а його
сім’я – житловий будинок (81,6 кв. м)
та земельну ділянку (0,06 га). Серед
транспортних засобів записані два автомобілі – «Audi-80» 1983 року та ГАЗ
3507 1989 року.
Депутат Анатолій Бірюков, якого
ще з 90-х років обирають до міської
ради, заробив 91 тис. 936 грн. Його
родина декларувала 45 тис. 257 грн,
з яких майже 30 тис. грн – заробітна
плата. Бірюков має квартири чи частки в них площею 14,8 та 6,9 кв. м. Його
сім’я у графу «Квартири» вписала три
об’єкти площею 6,9, 51,6 та 29,6 кв. м.
На банківському рахунку обранець у

ГОЛЄВА ОЛЕНА

621 695

КОРОЛЬЧУК ЮРІЙ

494 630

2014 році тримав трішки більш як 750
грн.
У минулому заступник міського
голови Анатолій Пархом’юк заробив
протягом 2014 року 60 тис. 338 грн, з
яких 156 грн в якості викладача. Решта
– заробітна плата. Більш як 32,5 тис.
грн перераховано з-за кордону, а саме
з Польщі. Анатолій Пархом’юк задекларував земельну ділянку (570 кв.
м), квартиру (57 кв. м) та авто «Skoda
Fabia» 2006 року.

З КАЗНИ
Депутат і начальник управління
туризму та промоції міста Луцької
міської ради Наталія Бунда заробила
45 тис. 743 грн, усе – заробітна плата.
Іншого майна в декларації не зазначено, вказане лише добровільне страхування у розмірі 160 грн.
Ще один посадовець у підприємстві міської ради, директор КП «Автопарксервіс» і заодно депутат Тарас
Бас заробив 46 тис. 496 грн, а його
сім’я – 47 тис. 421 грн. Усі кошти депутата – заробітна плата. Декларант має
земельну ділянку (1200 кв. м), квартиру (49 кв. м), авто «Great Wall Hover»
2006 року, а його родина їздить на
«Mitsubishi» 2009 року.

ПОЛІЩУК ІГОР

457 575

Іван Корчук, депутат та директор
КП «Луцькводоканал», заробив 136
тис. 134 грн, майже 126 тис. з яких заробітна плата, ще 10 тис. грн в якості
матеріальної допомоги. 61,4 тис. грн
– заробітки його сім’ї. Декларант має
земельну ділянку (1200 кв. м), квартиру (65,1 кв. м), а також авто «Mitsubishi
Lancer» 2008 року.
Григорій Пустовіт, який півзвітного 2014 року перебував на посаді голови Волинської облдержадміністрації, задекларував 157 тис. 874 грн
доходу, з яких 71,4 тис. грн зарплата,
35 тис. грн в якості дивідендів та процентів, ще 9,5 тис. грн матеріальної допомоги і 41,7 тис. грн вписані у графу
«Інші види доходів». Сім’я задекларувала 74,4 тис. грн. Григорій Пустовіт
записав квартиру (42,57 кв. м), а його
сім’я дві квартири (42,57 та 45,7 кв. м).
Згідно з даними декларації, Пустовіт
вклав у звітному році 779 тис. 340 грн
у банк. Його сім’я має у фінустановах
понад 280 тис. грн.

НАРОБИЛИСЯ
Спортсмен та депутат Микола
Дендіберін задекларував дохід в розмірі 83,9 тис. грн. З них 43,5 тис. грн
в якості доходу від підприємницької
діяльності, ще 35,4 тис. грн пенсії. Для

Яручик Микола

189 325

Осіпов Андрій

207 219

Бондарук Валерій

216 332

Разумовський Андрій

238 000

Савчук Петро

295 977

Поліщук Ігор

457 575

Корольчук Юрій

494 630

Голєва Олена

621 695

Ящук Віктор

897 487

Козюра Андрій

1 118 303

сім’ї депутата рік був вочевидь успішним, адже вона заробила 836 тис. 260
грн, з яких левова частка від провадження підприємницької діяльності.
Декларант має дві квартири (60 та 40
кв. м), а також два гаражі (обидва до
20 кв. м). На сім’ю депутата записані
два автомобілі: «Daewoo Lanos» 2011
року та «Volkswagen» 2007 року.
Підприємець Аскольд Пекарський заробив 109, 2 тис. грн, а його
сім’я 23,8 тис. грн. Декларант має земельну ділянку (433 кв. м), житловий
будинок (58,9 кв. м), квартиру (65,9 кв.
м), автомобіль «Москвич» 1991 року,
куплений в 2014 році за 15 тис. грн, а
також гараж (19,1 кв. м).
Депутат та підприємець Микола
Яручик задекларував 189 тис. 325 грн
доходу. Усі гроші від провадження
підприємницької діяльності. Декларант має земельну ділянку (2100 кв.
м), житловий будинок (240 кв. м), дві
квартири (38 та 54 кв. м), а також інше
нерухоме майно (36 кв. м). Їздить Яручик на «КІА Sorento» 2008 року.
Депутат Віктор Ящук заробив
протягом 2014 року 897 тис. 487 грн.
Усі кошти – дохід від підприємницької
діяльності. З майна у обранця лише
авто «Opel Vivero» 2006 року.
Чи не найбільше задекларував депутат Андрій Козюра. Його дохід – 1
млн 118 тис. 303 грн. Майже 900 тис.
грн записані у графі «Інші види доходів», ще 208,4 тис. грн є доходом від
підприємницької діяльності і 14,4 тис.
грн отримано в якості заробітної палати. Сім’я Андрія Григоровича заробила 41,1 тис. грн, провадячи підприємницьку діяльність.
Депутат має 52,7 тис. грн внеску
до статутного капіталу товариств та
підприємств, з яких 20 тис. грн внесено у звітному році. Серед фінансових
зобов’язань Андрій Козюра вказав погашення заборгованості на суму в 1
млн грн.

Хроніки ЛЮБАРТА
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ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

ВБИТИ СОВОК У СОБІ Й УСЬОМУ НАВКОЛО

Ірина КАЧАН

Н

Верховна Рада України 9 квітня
прийняла пакет так званих декомунізаційних законів. Таким чином український парламент засудив комуністичний та націонал-соціалістичний
(нацистський) тоталітарні режими в
Україні як злочинні, заборонив публічне заперечення злочинного характеру
цих тоталітарних режимів, публічне
використання та пропаганду їхньої
символіки.
Декомунізаційний пакет – це чотири важливі документи: «Про правовий
статус та вшанування пам’яті учасників боротьби за незалежність України у
ХХ столітті», «Про увічнення перемоги
над нацизмом в Другій світовій війні
1939–1945 років», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991
років», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та
заборону пропаганди їхньої символіки».
Усі ці закони 30 квітня підписав спікер парламенту Володимир Гройсман і
спрямував їх на підпис президенту Петрові Порошенку.
Попри те, що прийняття Верховною Радою антитоталітарних законів
набуло широкого розголосу і резонансу
в суспільстві, у дію вони поки не вступили. Останнє слово за гарантом.

ПОЗБУТИСЯ,
АЛЕ НЕ ЗАБУТИ

За словами першої заступниці голови Українського інституту національної пам’яті Аліни Шпак, президент
може підписати декомунізаційні закони буквально днями. До слова, Аліна
Шпак – лучанка, саме вона працювала

Фото volyntimes.com.ua

ещодавно Україна нарешті
здійснила той крок, на який
мала б зважитися 23 роки
тому, здобувши незалежність. Це
те, що свого часу зробила Східна
Європа, на що спромоглася
Німеччина. Те, чого упродовж усіх
років незалежності потребувала
українська державність.

в команді експертів, що розробляли ці
законопроекти.
«Згідно з регламентом, 15 травня
– останній день, коли президент мав
би або підписати закони, або накласти
вето. Ми сподіваємося, що Петро Порошенко таки підпише ці важливі документи. Якщо ж він накладе вето, то
закони відправлять на доопрацювання
разом із чітко сформульованими зауваженнями. Утім остання риторика президента дає підстави думати, що їх буде
підписано. Коли опісля підписання закони офіційно опублікують, саме того
дня вони вступлять у дію й стануть
обов’язковими до виконання», – пояснила вона.

Втілювати у життя вимоги нових
законів повинні будуть органи місцевого самоврядування. Тобто саме місцева влада і луцькі депутати вирішуватимуть, яких радянських пам’яток слід
позбутися, які вулиці ще треба перейменувати тощо.
«Ідеться насамперед про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. І у законі є
ціла низка речей, які не можуть бути
відображені у топоніміці, логотипах,
товарних знаках, торгових марках, назвах юридичних осіб тощо. Насамперед
заборонено вживати назву комуністичної партії, поєднання серпа і молота.
Гімни, герби Радянського Союзу, союзних і автономних республік так само
під забороною. Також забороненими
символами вважаються прізвища осіб,
які обіймали керівні посади від секретаря райкому партії і вище, працювали
у вищих органах влади СРСР і республік, а також в органах безпеки, як-то
КДБ й інші. І ще прописано певні терміни, пов’язані з пригнобленням визвольного руху і насильним встановленням радянської влади», – пояснює
Аліна Шпак.
За словами представниці Українського інституту національної пам’яті,
місцевому самоврядуванню буде надано шість місяців, аби ухвалити відповідні рішення. Якщо ж за цей час
Луцька міська рада не спрацює, тоді рішення зобов’язаний ухвалити міський
голова, якому буде дано ще три місяці
часу. Якщо й міський голова з якихось
міркувань саботуватиме виконання
вимог законів, тоді обов’язок зробити
це перейде до голови облдержадміністрації.
«Як на мене, тут мають плідно попрацювати не лише місцеві чиновники
і депутати, а й активна громадськість.
Якщо говорити загалом про Україну, то
саме ті люди, які раніше несанкціоновано зносили пам’ятники Леніну, тепер
мали б конструктивно і в межах законодавства попрацювати, аби очистити
свій життєвий простір від залишків радянського минулого. До слова, будь-яка
активна група людей може ініціювати,
скажімо, перейменування вулиці», –

пояснює Аліна Шпак і додає, що по
експертну оцінку в цій справі слід буде
звертатися до істориків, краєзнавців, а
то й навіть до Українського інституту
національної пам’яті, який теж може
надати фахові висновки.
Разом з тим, втілення у життя антикомуністичних законів не означає,
що абсолютно всі пам’ятки мають бути
знищені. Навпаки, наголошує пані
Шпак. Мовляв, увесь історичний матеріал, який має цінність, треба зберегти
у відповідних установах, скажімо, у музеях чи освітніх закладах.

МЕР-КОМСОМОЛЕЦЬ
ЯК ПАРАДОКС

Натомість луцький історик і краєзнавець Ігор Левчук вважає, що закон
про заборону комуністичної та нацистської символіки надто недосконалий, а
тому над ним треба ще добре попрацювати, перш ніж втілювати в життя.
«Гадаю, не варто знищувати
пам’ятки радянського періоду. Адже
кожен об’єкт несе в собі цілий пласт історії. Звісно, раніше вони виконували
функцію пропаганди, возвеличували
політичний курс, тодішніх політиків
чи певні події. Однак нині, мені здається, правильно було б показувати інший
бік того часу», – міркує краєзнавецьактивіст.
На його думку, з антикомуністичними законами українське суспільство
спізнилося на 23 роки. До того ж, донині живе за інерцією із радянської
дійсності. Ігор Левчук наполягає: не
варто піддаватися патріотичним емоційним реакціям і позбуватися історії,
акцентуючи на її політичному аспекті.
Мовляв, історичну спадщину слід використовувати так, щоби майбутні покоління мали на чому вчитися, аби не
повторювати помилок минулого.
«Якщо навіть говорити про комуністичну ідеологію в контексті цього
закону, то маємо місцевий парадокс,
адже містом керує мер, який колись був
секретарем обкому. І разом з тим ідеться про те, що з якоїсь будівлі слід буде
зняти радянську зірку, оскільки вона
має ідеологічне навантаження. Як на
мене, головне – дотриматися
ся здорового
здоров
глузду й не впадати в маразм.
азм. Комуніз-

му на рівні ментальності у нас немає
уже, але от комуняцькі підходи серед
місцевих владців, що тепер проповідують патріотичні погляди, лишилися. Викорінюючи з життєвого простору залишки радянського минулого, ми
підіграємо злу, адже підтираємо після
нього його сліди», – категоричний у
цьому питанні Ігор Левчук.
Не згідна з такою позицією Аліна
Шпак, яка озвучує думки авторів важливих для українського суспільства законів.
«Коли закон вступить у дію, то буде
обов’язковим до виконання. А згідно
із ним, наприклад, будь-яке поєднання серпа і молота є таким, що не може
перебувати у публічному просторі, зокрема і в архітектурі. Я розумію, що не
всі краєзнавці можуть погоджуватися
з таким жорстким формулюванням
закону, акцентуючи на важливості
збереження у публічному просторі радянської епохи. Однак в законі також
йдеться про те, що заборонена символіка все-таки може використовуватися, але тільки у наукових працях й
підручниках, експозиціях музеїв, приватних колекціях тощо. Ми мусимо назавжди розпрощатися із комуністичним минулим. Щоби не стати Росією,
яка нині взялася відроджувати культ
Сталіна…» – наголошує перша заступниця голови Українського інституту
національної пам’яті.
Як у Луцьку втілюватимуться у
життя антикомуністичні закони, матимемо нагоду спостерігати уже зовсім
скоро, якщо президент таки дасть добро на прощання з тоталітарною спадщиною радянського минулого.
І якщо з вулицями в Луцьку вже
навели лад, за винятком хіба кількох
віддалених вуличок і провулків, то яка
доля спіткає пам’ятник комуністу Степану Бойку на вулиці Лесі Українки,
радянський пам’ятник «Слава праці»
на вулиці Рівненській і навіть зірочки
на сталінських п’ятиповерхівках на
проспекті Волі, сьогодні ніхто не знає.
Хтозна, може, й Меморіал слави зазнає
змін?
У будь-якому разі, вплинути на цей
процес може кожен з нас. Головне – не
бути
бу байдужими.

ДОЛЯ ВОЖДЯ

ДЕ ПОДІВСЯ МАНЕВИЦЬКИЙ ЛЕНІН?
Оксана ПУНЯК

Пам’ятник вождю пролетаріату
в Маневичах революціонери
скинули ще у лютому 2014-го,
однак його доля досі залишається
невідомою.
Ілліча, який простояв у волинському селищі з 1983 року, активісти забрали із собою, запевнивши: сховають
у надійному місці, аби нікому не спало
на думку пам’ятник відновити.
Майже рік тому екс-керівник волинського «Правого сектору», депутат
Луцької міськради Павло Данильчук
розповідав, що частинку пам’ятника
хочуть переплавити на невеличкий
постамент для бійців Небесної Сотні.
Більшу ж частину фігури планували
переплавити на монумент Степану

Бандері у Луцьку.
Нині ані пам’ятника Бандері, ані
постаменту бійцям Небесної Сотні немає, проте ідея лишається у силі.
«Є проблема:
будівництво
пам’ятника Степану Бандері зупинилося, бо йдуть дискусії, чи будувати
його в цей час, чи не будувати, в якому
місці, в якому вигляді, тобто є різні затверджені проекти, в принципі, ми так
само чекаємо цього», – каже Павло Данильчук.
Своєю чергою, начальник управління капітального будівництва міськради Леонід Карабан пояснює, що
фундамент для пам’ятника зробили ще
у 2013-му. Зараз будівництво припинилося, оскільки у бюджеті немає відповідних призначень.
«Загальна сума монумента – понад
один мільйон гривень. Відбувся архі-

тектурний конкурс, є переможець, а
тому проводити відкриті торги не можна. Відповідно до законодавства, треба
здійснювати переговорну процедуру
закупівлі. До того ж, у конкурсі переміг
рівненський архітектор, який працює
з гіпсом. А для того, щоб скульптуру
виготовити із бронзи чи міді, потрібно
звертатися до Львова. Це створює проблеми», – пояснює посадовець.
Павло Данильчук запевняє, що виступав із пропозиціями і щодо постаменту бійцям Небесної Сотні, зокрема,
матеріалу, з якого його виготовлятимуть. Адже на цю справу передбачено
бюджетні кошти. Ці гроші, наполягає
Данильчук, можна витратити на інші
корисні цілі.
Наразі ж виготовлення пам’ятного
знака героям Небесної Сотні – на етапі затвердження матеріалів конкурсу.

Начальник управління
іння містобудування та архітектури
рхітектури
Леонід Герасимюкк каже, що
нині автори допрацьовують
працьовують
проекти.
Також
ж
пропозиції
потрібно узгодити
и з
родиною загиблого
блого
майданівця Василя
Мойсея, оскільки
ільки у
планах увіковічнити
ковічнити
пам’ять і героїв
роїв Небесної Сотні, і волинського
майданівця. Тоді й розпочнуть будівельні роботи,
оботи,
запевняє Герасимюк.
До слова, є у вирішенні долі маневицького Ілліча і помітний прогрес:
меморіальну дошку Василю Мойсею,
яку відкрили у Луцьку 27 березня, виготовляли з постаменту.

Голова
сселищної ради Ман
Маневичів
Левко поЯрослав Лев
за
грожував узятися
узя
пошуки пам’ятника,
пам
його словаадже, за йо
ми, монумент
монуме є властериторіальної
ністю тери
громади.
Насамперед
поНасамп
радянського ідола
шуки радян
почати з «ПраЛевко мав по
сектору», оскільки
вого секто
саме вони були одними
ініціаторів поваленз ініціа
радянського ідола.
ня ра
Однак жодних заяв
Одн
від селищного голови до «Правого секттору» не було й до-

нині.
Павло
Данильчук вважає, що паноо Данильч
ві Левку не треба було
чекати зміни сиб
туації в країні, а діяти до того. Мовляв,
після бою кулаками не розмахують.
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Мая ГОЛУБ

Н

імецька якість в Україні –
це не міф, а реальність. У
селі Рованцях біля Луцька
є завод «Кромберг & Шуберт», де
виробляють електричні мережі до
автомобілів брендів «Фольксваген»,
«Мерседес», «BMW», «Audi».
Продукцію відправляють лише на
ринок ЄС.
Зі слів директора Луцького районного центру зайнятості Ірини Овадюк,
ТзОВ «Кромберг & Шуберт» – лідер
серед підприємств з іноземними інвестиціями із працевлаштування волинян, які були на обліку у Луцькому
районі. До того ж, підприємство активно працевлаштовує переселенців.
На період літніх канікул набирають
студентів.
Технічний директор «Кромберг &
Шуберт Україна» Славомір Качмарек
переконаний, що Європі потрібні товари, вироблені в Україні. «Є багато
міфів, що нам нічого не треба робити,
бо ЄС нас і так візьме. Нам треба багато працювати в нашому напрямку,
щоб показати Європі, що ми не відстаємо від них. Як поляк можу сказати,
що Західна Україна не поступається
Польщі», – каже пан Качмарек.
«Рішення про початок будівництва заводу було ухвалено до Помаранчевої революції. У 2004 році вирішили почати виробництво в Україні
кабельних мереж. У 2005-му почалися
конкретні дії: зі 100 людей в штаті ми
виросли до 5 500. Стартувати було непросто: через адміністративні проблеми, комунікацію із владою, бар’єри в
частині митного контролю», – розповідає фінансовий директор підприємства Олександр Шаварський.
– Олександре, наскільки це було
затратно?
– Найбільш затратним для нас є
час. Треба проблему вивчити, знайти певне рішення і втілити в життя.
Колись-таки знаходитьcя оптимальне
рішення. У нашому бізнесі час найважливіший. Простоювання, недопостачання якоїсь продукції – це все
дуже великі гроші. Клієнт ставить
високі вимоги, які зобов’язують гарантувати постачання товару в дуже
стислий термін.
– Славоміре, як вплинула поточна криза на підприємство?
– Дуже вплинула. Багато наших
клієнтів обережні щодо нових інвестицій. Треба сказати прямо і зняти
рожеві окуляри, бо такі великі концерни, як «Мерседес», «Фольксваген»
сьогодні не хочуть інвестувати в Україну, поки політична ситуація не стабілізується.
Олександр:
– Якщо буде військова ескалація
чи загострення політичної ситуації,
або ж тимчасове закриття кордонів,
то вже в інших країнах готові заводи,
щоб прийняти виробництво з України. Це все великі гроші. Додаткові
навантаження для того, щоб орендувати виробничі площі. Тому ситуація
є дуже напруженою. Будь-які нові інвестиції розглядають дуже прискіпливо. Інвестиція в Україну йде з пакетом
забезпечення «запасні варіанти, тобто
запасні аеродроми».
– Як вплинула війна Росії з Україною на «Кромберг & Шуберт»?

«В УКРАЇНУ ЧАС
ІНВЕСТУВАТИ!»

САМЕ В ЦЬОМУ ПЕРЕКОНАНЕ КЕРІВНИЦТВО
ЗАВОДУ «КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ» НА ВОЛИНІ

ХРОНІКЕР
«Кромберг& Шуберт» на Волині працює вже 10 років. Наразі на підприємстві –5 500 працівників. Вони влаштовані офіційно, тобто отримують «білу зарплату».
У Німеччині розташований головний офіс компанії. А виробничі потужності є в Румунії, Македонії, Словенії, Марокко. Загалом – 30 заводів по всьому світу, де працює орієнтовно 300 тисяч людей.
На заводі люди працюють стоячи, намотують дротики на
дошку за спеціальною схемою. Потім сортують та пакують
готову продукцію, яку згодом відправляють в ЄС.
Керівники, які працюють на Волині, наголошують, що вся

продукція екологічно чиста та відповідає високим стандартам якості.
Для тих, хто лише збирається йти працювати на завод, проводять навчання, яке оплачує підприємство.
Для працівників заводу спеціально випускають газету із назвою «Світ КроШУ». Газету роздають їм безплатно. Видання
публікує новини підприємства, а також інформацію про
самих працівників.
Людей з інших районів за кошти роботодавців привозять
на роботу і відвозять автобусом. А лучанам, які їздять на завод, компенсують витрати на проїзд в транспорті.

Олександр:
– У частині забезпечення персоналу близько 100 осіб мобілізовано до
армії. На жаль, двох ми втратили, вони
загинули на війні. У нас здебільшого
працюють жінки. 200 із них відправили своїх чоловіків на фронт. Це створює певну напруженість в колективі,
нервозність, емоційну нестабільність.
На кожному рівні це впливає на нас.
– Чи позначилася девальвація
гривні на підприємстві?
Олександр:
– Девальвація гривні вплинула на
виробництво як позитивно, так і негативно. Позитивно в тому, що знизилася
собівартість продукції, яка іде в Європу. А негативно – це те, що є кредити,
які брали на будівництво в євро. А курс
євро зріс, і це мінус для підприємства.
Якщо зараз порівнювати, чого більше: позитиву чи негативу, то більше таки
негативу від девальвації курсу гривні.
– Як виходили на ринок ЄС ?
Олександр:
– Говорити про вихід на європейський ринок не зовсім коректно, бо
він прийшов розвивати тут свої виробничі потужності.
– Чи виправдано очікування?
Олександр:
– Усі заводи і у Словенії, і у Румунії,
Україні побудовано за єдиним зразком та за єдиним стандартом. Якщо на
початку існування виробництва наші
спеціалісти їздили за кордон, щоб переймати досвід, щоб налагодити тут
всі процеси, то зараз наші спеціалісти їздять дуже часто навіть передавати досвід працівникам з-за кордону.
Стандарти виробництва в умовах праці не відрізняються абсолютно нічим.
– Які саме вимоги до продукції
на ринку ЄС? Чим відрізняються від
українських?
Олександр:
– Стандарти якості в Європейському Союзі до автомобільних електромереж відрізняються. Передусім
це екологічність. Тобто «екостандарт»
в Європейському Союзі відрізняється
від нашого. Уся продукція має відповідати європейським екологічним стандартам, а не українським. Тому що використовується у Європі.
– Як підприємство впливає на інвестиційну привабливість міста?
Славомір:
– Я думаю, що ми є прикладом
того, що варто інвестувати в Західну
Україну. Ми маємо клієнтів, які з нами
працюють вже десять років. Нові інвестори дуже прискіпливо дивляться
на Україну: політична нестабільність,
валюти... Ці пункти для нового інвестора є одними з найбільш важливих.
– Які ваші плани щодо розвитку
підприємства?
Славомір:
– Маємо великі плани. Хочемо
відкрити друге підприємство в Західній Україні. Ми показали, що в Україні можна так добре працювати, як на
інших підприємствах за кордоном.
Наприклад, у Словаччині, Угорщині,
Ромунії, Польщі. Є плани розширити
виробництво. Але розширення можливе після того, як будуть нові замовлення. Зараз це є проблемою. Великі
концерни важко переконати, що в
Україну час інвестувати. Проте ведемо
роботу й не полишаємо надії.
Матеріал підготовлено
в рамках Інформаційної кампанії
«Сильніші разом!»

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

22 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 23.00 ТРК «ЕРА»
09.00 Вічне
09.05 Міжнародний пісенний
конкурс Євробачення 2015.
Другий півфінал
11.35 Д/с «Мій новий дім Корея»
12.05, 20.00 Про головне
13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
13.20 Час-Ч
13.55 Казки Лірника Сашка
14.05 Мультфільм
14.30 Як це?
15.20 Віра. Надія. Любов
16.25, 01.20 Музичне турне
17.35 Театральні сезони
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Т/с «Вікендові історії»
21.35, 05.35 Новини. Спорт
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ КАНАЛ
02.50 «Надвечір’я»
03.45 Т/с «Час збирати каміння»

СУБОТА

23 ТРАВНЯ
УТ1

06.00 ТРК «ЕРА»
09.15 Перша студія
10.00 Зроблено в Європі
10.20 Нотатки на глобусі
11.00 Книга ua
11.30 Музична академія Junior
12.35 Д/ф
13.05 Світло
14.15 «Віват Король».
Рибчинського
16.40 Чоловічий клуб. Спорт
17.45 Чоловічий клуб
18.20 Кращий спортсмен року
21.00, 05.00 Новини
21.30 Утеодин з Майклом Щуром
22.00 Міжнародний пісенний
конкурс Євробачення 2015.
Фінал
01.18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Мегалот
01.25 Суперлото, Трійка, Кено
01.30 Музичне турне
02.20 Як ваше здоров’я?
02.55 Телевистава «Сільські
бувальщини»
05.35 Вікно в Америку

НЕДІЛЯ

24 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 23.00 ТРК «ЕРА»
09.00 Міжнародний пісенний
конкурс Євробачення 2015.
Фінал
12.40 Хто в домі хазяїн?
13.00 Школа Мері Поппінс
13.15 Хочу бути
13.45 Музична академія Junior
15.15 Фольк-music
16.20 Д/ф
17.35 Т/с «Вікендові історії»
18.35 Театральні сезони
19.00 Х/Ф «ПРАДА І ПОЧУТТЯ»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Музична весна на
Першому. Молфа
22.55 Трійка, Кено, Максима
01.18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Музичне турне
02.20 Віра. Надія. Любов
03.20 Телевистава «Житейське
море»
05.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
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06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Королева бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами
- 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ 2015»
23.00 «Світське життя»
00.05 Х/Ф «ВОЛЛ-СТРІТ. ГРОШІ
НЕ СПЛЯТЬ»
03.30 Х/Ф «ВОЛЛ-СТРІТ. ГРОШІ
НЕ СПЛЯТЬ»

2+2
08.25, 21.30 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00, 21.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
11.50 Х/Ф «ТІЛЬКИ ВПЕРЕД»
13.50 Х/Ф «ФАРТ»
15.50 Д/п «Війна очами
кіношників»
16.40 «6 кадрів»
19.00 Х/Ф «КОД
АПОКАЛІПСИСА»
22.00 «ММА. Світова Ліга
єдиноборств»
23.20 Х/Ф «ДЕЯКА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
01.20 Х/Ф «ПІДЗЕМЕЛЛЯ
МЕРТВИХ»

1+1
08.00, 08.30 М/с «Качині історії»
08.55 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Світське життя»
10.35, 01.10 Х/Ф «НЕХАЙ
ГОВОРЯТЬ»
14.20 «Вечірній Київ 2015»
16.25, 21.20 «Вечірній квартал в
Буковелі»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.20, 04.10 Концерт Тіни
Кароль «Я все ще люблю»
05.40 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Т/с «Ментівські війни-6»
18.00 Х/Ф «РЕД»
20.00 Т/с «Гвардія»
23.45 Д/п «5 кіборгів»
00.30 Х/Ф «ДЕЯКА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
02.15 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

1+1
08.05, 08.35 М/С «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» 09.00 «ЛОТО-ЗАБАВА» 09.40
М/Ф «ЕСКІМОСКА - 2: ПРИГОДИ
В АРКТИЦІ» 09.45 «МАША І ВЕДМІДЬ» 11.00 «СВІТ НАВИВОРІТ»
12.10 «ІНСПЕКТОР ФРЕЙМУТ 2»
13.45 Х/Ф «ПОВОРОТ НАВПАКИ»
17.35 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА - 2»
19.30, 05.20 «ТСН-ТИЖДЕНЬ»
21.00 «ГОЛОС КРАЇНИ 5» 23.20
Х/Ф «ЛІГА ВИДАТНИХ ДЖЕНТЛЬМЕНІВ» 01.25 Х/Ф «КРИНИЦЯ
ДЛЯ СПРАГЛИХ»

2+2
07.00 «Журнал Ліги Чемпіонів
УЄФА 2014-2015»
08.45 «Хоробрі серця»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 Т/с «Гвардія»
16.50 25 Тур ЧУ. Дніпро - Шахтар
/ Карпати - Динамо
21.30 «Профутбол»
23.10 «Гра без правил»
23.30 Д/п «Ла-ла-ла-ла»
00.25 Х/Ф «КОД
АПОКАЛІПСИСА»
02.20 Х/Ф «КИСЛОРОДНИЙ
ГОЛОД»

ІНТЕР
05.35, 20.00, 03.00 «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 Х/ф «Будинок для
двох» 11.10 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським» 12.25
«Щастя з пробірки» 13.25 «Судові
справи» 14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 2» 18.10 «Стосується
кожного» 21.00 «Чорне
дзеркало» 23.30 Т/с «Чемпіони
з підворіття» 03.50 Х/ф «А життя
продовжується»

МЕГА
08.10 Правила життя 09.00
Містична Україна 09.50 Війна
світів10.40 У пошуках пригод.
Тайвань 11.30, 22.40 Дика
Північна Америка 12.20, 18.20
Мисливці за зміями 13.10, 21.50
Він і вона 14.50 Правила життя
15.40 Секретні території 16.30
Скарби зі звалища 17.00 Скарби
зі звалища. Піротехнічний
пульт 17.30 «Аляска: школа
виживання» 19.10 У пошуках
пригод. Сирія 20.00 Скарби
зі звалища 20.30 Скарби зі
звалища 21.00 Школа виживання
23.30 Загадки Всесвіту. Космічні
зіткнення 00.20 Очима слідчих

ІНТЕР
05.20 Д/с «Великі українці»
05.45, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00 «Увага, черепаха!»
08.45 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 Т/с «Сільський учитель»
18.00, 20.30 Т/с «Будинок з
ліліями»
22.50 Т/с «Турецький транзит»
02.10 Д/ф
02.55 Т/с «Чемпіони з підворіття»

МЕГА
07.40 Д/ф 08.30, 09.20 У пошуках
істини 10.10, 11.00 Медічі
12.00 Вікінги 13.00 Відчайдушні
рибалки 13.50, 14.50, 15.50
Дика Північна Америка 16.50
Відчайдушні рибалки. Рибавампір 17.40 У пошуках пригод.
Іорданія 18.30 У пошуках пригод.
Південна Корея 19.20, 20.10
Містична Україна 21.00, 22.00,
23.00 Карл Великий 00.00, 02.20,
03.10, 04.00, 04.40, 05.20 Війна
всередині нас 00.50 Кримінал:
великі таємниці

ІНТЕР
07.10 «Подробиці»
07.45 «Удачний проект»
08.35 «Готуємо разом»
09.30 «Новини»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
12.05 Т/с «І все-таки я кохаю...»
18.00, 21.30 Т/с «Будинок з
ліліями»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Т/с «Турецький транзит»
02.55 Х/Ф «А ЖИТТЯ
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ»

МЕГА
08.30, 09.20 У пошуках істини
10.10, 11.00, 12.00 Карл Великий
13.00 Відчайдушні рибалки.
Риба-вампір 13.50, 14.50,
15.50 Дика Північна Америка
16.50 Відчайдушні рибалки.
Монстри з глибин 17.40 У
пошуках пригод. Сирія 18.30 У
пошуках пригод. Бірма 19.20,
20.10 Містична Україна 21.00,
22.00 Медічі: таємниці династії
23.00 Вікінги: відкриття світу
00.00 Війна всередині нас 00.50
Кримінал: великі таємниці 02.20
Бандитський Київ
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СТБ
06.15 Х/Ф «ДІТИ ПОНЕДІЛКА»
07.55, 00.05 Х/Ф «ПАВУТИНКА
БАБИНОГО ЛІТА»
09.50 Т/с «Приватне замовлення»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк - 5»
01.55 Х/Ф «ПРИНЦЕСА ЦИРКУ»
04.15 Нічний ефір

ТК УКРАЇНА
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/c
«Слід» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.45 «Говорить
Україна»
11.10 Т/c «Всі скарби світу» 1
18.00, 04.45 Т/c «Безсмертник.
Рай там, де ти» (2)
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Шаман 2» (2)

СТБ
08.00 «Караоке на Майдан»
09.00 «Все буде смачно!»
10.50 Х/Ф «ЗА ДВОМА
ЗАЙЦЯМИ»
12.15 Х/Ф «МОСКВА ЛОПУШКИ»
14.10 Т/с «Коли ми вдома»
15.45 «Холостяк - 5»
18.00 Х/Ф «ПОДІЛИСЬ
ЩАСТЯМ СВОЇМ»
22.25 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
00.25 «Давай поговоримо про
секс 2»

ТК УКРАЇНА
06.15, 07.15 Т/c «Вдівець» 1
07.00, 15.00, 19.00, 03.30 Події
10.00 Зірковий шлях. Субота
11.00 Т/c «Поклич, і я прийду» 1
15.20, 05.40 Х/Ф «УЛАМКИ
КРИШТАЛЕВОЇ ТУФЕЛЬКИ»
17.15, 19.40 Т/c «Пізні квіти» 1
22.00 Х/Ф «ПРОДАЄТЬСЯ
КІШКА»
00.10 Т/c «Василиса» (3)
04.10 Т/c «Шаман 2» (2)

СТБ
07.50, 11.10 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧКИ!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдан»
14.20 Х/Ф «ПОДІЛИСЬ
ЩАСТЯМ СВОЇМ»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
21.05 «Один за всіх»
22.15 «Детектор брехні 7»
23.40 «Я соромлюсь свого тіла 2»
01.30 Х/Ф «ШИРЛІ-МИРЛІ»
03.50 Нічний ефір

ТК УКРАЇНА
07.20 Події
08.00 Х/Ф «ПРОДАЄТЬСЯ
КІШКА»
10.10 Т/c «Пізні квіти» 1
14.00 Моє нове життя
15.00 Т/c «Погляд з вічності» 1
19.00, 03.05 Події тижня з
Олегом Панютою
20.00 Т/c «Погляд з вічності » 1
23.50 Великий футбол
01.30, 03.50 Т/c «Шаман 2» (2)
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ICTV
05.10, 04.35, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.50, 02.00 Т/с «Тринадцятий-2»
11.40, 13.20, 16.40 Т/с «Снайпери.
Кохання під прицілом»
14.20, 16.20 Т/с «Лютий»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу
22.55 Х/Ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦЯ
ДОЛІ»
00.40 Х/Ф «РЖЕВСЬКИЙ ПРОТИ
НАПОЛЕОНА»
03.25 Т/с «Закон Херрі»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Служба розшуку дітей
06.10, 07.25, 07.33, 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, 01.20 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
14.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
15.55 Т/с «Молодіжка 2»
18.20, 00.40 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «ЗМІШАНІ ПОЧУТТЯ»
22.50 Х/Ф «ЧОЛОВІК З
ГАРАНТІЄЮ»
01.30 Про що говорять тварини
03.50 Зона ночі

ICTV
05.05 Х/Ф «ТОЙ ЩЕ КАРЛОСОН»
08.10 Громадянська оборона
09.10 Інсайдер
10.10, 13.00, 20.05 Т/с «Чорні
кішки»
12.45 Факти
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
22.55 Х/Ф. «ГІРКО-2» ПРЕМ’ЄРА
00.50 Х/Ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦЯ
ДОЛІ»
02.10 Х/Ф «НІЧНИЙ ДОЗОР»

НОВИЙ КАНАЛ
06.03 М/с «Губка Боб Прямокутні штани»
07.55 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
13.20 Страсті за Ревізором
15.10 Т/с «СашаТаня»
19.10 Х/Ф «НЕЙМОВІРНІ
ПРИГОДИ КОТА»
21.00 Х/Ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ: НА
КРАЮ СВІТУ»
00.20 Х/Ф «П’ЯТА ВЛАДА»
02.50 Дорослі як діти
04.00 Зона ночі
05.40 25-й кадр

ICTV
05.30 Мультфільм «Скубі-Ду.
Абракадабра-ду»
06.40 Х/Ф «ТОЙ ЩЕ КАРЛОСОН»
08.05 Зірка YouTube
09.15 Дивитись усім!
10.20, 13.00 Т/с «Винищувачі»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «СКАРБ АМАЗОНКИ»
22.35 Х/Ф «КРОВ’Ю І ПОТОМ.
АНАБОЛІКИ»
00.45 Х/Ф «ГІРКО-2»
02.15 Х/Ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
03.45 Т/с «Закон Херрі»

НОВИЙ КАНАЛ
09.55 Х/Ф «АВАНТЮРИСТИ»
11.55 Х/Ф «ЗМІШАНІ
ПОЧУТТЯ» 13.45 Х/Ф
«НЕРЕАЛЬНА ЛЮБОВ»
15.15 Х/Ф «З 8 БЕРЕЗНЯ,
ЧОЛОВІКИ» 17.20 Х/Ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ: НА
КРАЮ СВІТУ» 21.00 Х/Ф
«ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: НА ДИВНИХ БЕРЕГАХ»
23.50 Х/Ф «ПОГРАБУВАННЯ
НА БЕЙКЕР - СТРІТ» 02.00
М’ЯСОРУПКА 03.35 ЗОНА НОЧІ
05.35 25-Й КАДР

МУЗИЧНІ НОВИНИ
МУЗИКАНТИ «ФІОЛЕТУ» НА
КОНЦЕРТАХ ЗБИРАТИМУТЬ
КНИГИ ДЛЯ ВОЯКІВ

navsi100.com

Г

урт «ФІОЛЕТ» вирушає в міні-тур Україною з презентацією нового синглу. Окрім власне виступів,
музиканти вирішили долучитися і до своєрідної благодійності. Так, під час концертів буде організовано
збір книг українських авторів для вояків, які перебувають на реабілітації в медичних закладах.
Тур на підтримку синглу стартував 13 травня з Києва, де «ФІОЛЕТ» відіграв концерт у клубі
«Sentrum». Нова пісня гурту увійде до наступного
номерного альбому команди, вихід якого заплановано
на кінець 2015 року.
«Це найменше з того, що ми можемо зараз зробити для тих хлопців, які захищали наш із вами спокій.
Важливо зараз не забувати про тих, хто повернувся зі
сходу та потребує як матеріальної, так і психологічної,
моральної підтримки. Наша ініціатива – як крапля
в океані, але маю надію, хороша українська книжка
буде добрими духовними ліками для вояків. Тому закликаю наших шанувальників активно долучатися до
цієї акції. Це наша спільна відповідальність. Байдужість – союзник наших ворогів», – зазначив лідер та
вокаліст «ФІОЛЕТу» Сергій «Колос» Мартинюк.
Акцію організовують спільно з організацією
«Правова допомога учасникам АТО». Книги можна
приносити безпосередньо на концерти гурту, що відбудуться в рамках туру:
13.05 – Київ, «Sentrum»
14.05– Харків, Арт-клуб «Корова»
15.05– Полтава, «MuzaBar»
16.05– Вінниця, «Beef Eater»
21.05 – Івано-Франківськ, «Panorama»
22.05 – Чернівці, «Avangard»
23.05 – Луцьк, «Art Territory»
24.05 – Львів, «Picasso».

СЮРПРИЗ ВІД ДЖАМАЛИ:
19 ЧЕРВНЯ ПРОЗВУЧАТЬ
ПІСНІ НА ВІРШІ КОСТЕНКО
І ЦВЕТАЄВОЇ
сultprostir.ua

19

червня на сольному концерті Джамала виконає
кілька нових пісень, які ще не були представлені на розсуд публіки, зокрема, написані на вірші Ліни
Костенко і Марини Цветаєвої.
«Для моїх шанувальників не секрет, що я зараз
активно працюю над четвертим альбомом. Кілька
тижнів тому ми вже випустили перший сингл «Очима», на підході дуже особиста композиція «Шлях додому». А ще я написала пісні на вірші Ліни Костенко
та Марини Цвєтаєвої. І збираюся все це показати
публіці 19 червня. Це аж ніяк не весь матеріал, але
слухачі, які прийдуть цього вечора, першими почують
нові пісні», – каже Джамала.
Нагадаємо, цього тижня відеокліп Джамали «Заплуталась» потрапив до топ-10 хіт-параду міжнародного музичного телеканалу «TMB», де посів дев’яте місце.
Про цей кліп сама співачка написала в «Facebook»
таке: «До цього я практично завжди була головною
героїнею в своїх кліпах. А тут усі переживання композиції відіграють танцюристи. Усе передано рухами,
жестами, мімікою, і все це зроблено в нестандартній
манері. Ця танцювальна постановка, на мій погляд,
ілюструє тваринну частину людської натури. Знаєте,
коли люди шукають свого «за запахом». Зокрема, я
про момент, коли головна героїня хоче відшукати в
натовпі людей свого єдиного. Вона намагається зрозуміти, хто він, через запах і дотики. Це схоже на те, що
мені розповідали сліпі люди».
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КІНОРЕЦЕНЗІЯ
Тетяна ГРІШИНА

C

трічка Жана-Марка Валле
«Дика» вийшла у світ в 2014
році. Кіно визнали критики,
як і високо оцінили попередню
роботу Валле – «Далласський клуб
покупців».
Фільми такого штибу потрібно дивитися повільно, вдумливо і з ясною
головою. Без налаштування на потрібну хвилю кіно може здатися надто
епічним. Адже тут немає захопливого
сюжету, яскравих пригод, увесь фільм
– про шлях всередину, пошуки себе і
тисячі миль самокопання, бичування
та роздумів.
В основі сюжету – жінка, головна
героїня Шеріл Стрейд, яку грає Різ
Уізенспурн. До слова, Шеріл Стрейд –
це справжнє ім’я, адже саме так звати
сценариста стрічки. Вона також грає
епізодичну роль жінки у фургоні.
Шеріл після розлучення з чоловіком, смерті матері від раку та героїнової залежності вирішує пройти самотужки шлях маршрутом Pacific Crest
Trail, який простягається від мексиканського до канадського кордону, від
Каліфорнії до Вашингтону, пролягає
пустелями та гірськими хребтами на

ДИКІСТЬ – НЕ ЖИТИ

більш як 2600 миль. Це для неї не просто подорож, туристичний інтерес або
випробовування себе. Шеріл розцінює подорож як єдиний прийнятний
спосіб віднайти себе.

«ТІНЬ СОНЦЯ» ВЕЗЕ ДО
ЛУЦЬКА КОЗАЦЬКИЙ РОК

Сергій МАРТИНЮК

ок-гурт «Тінь Сонця» виступить у Луцьку з
новим сольним концертом у рамках туру
«Промінь волі». Захід відбудеться 16 травня о ТРАВНЯ
19:00 у пабі «ЛучеSк» (вул. Крилова, 1).
Саме під час цього концерту буде презентовано оновлений
склад гурту та свіженькі композиції, які передуватимуть
виходу нового альбому. Заграють хлопці і свої хіти,
наголошують у мистецькому об’єднанні «стендаЛь»,
що організовує концерт гурту. До слова, під час заходу
збиратимуть кошти для полку «Азов».
Квитки можна придбати у пабі «ЛучеSк», касі обласної
філармонії на Театральному майдані та у кав’ярні «Кофеїн».
Ціна – 50 грн, в день заходу – 70. Довідка за телефонами: (098)
630-58-12, (099) 618-59-43.
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І ЗНОВУ КВН ЗБИРАЄ ДРУЗІВ

Д

ругий півфінал Всеукраїнської ліги КВН
«Волинь» відбудеться у Луцьку 16 травня.
Це буде останній півфінал сьомого сезону
ТРАВНЯ
ліги. Дійство традиційно відбудеться у стінах
міського Палацу учнівської молоді (вул. Шопена, 18).
За дві путівки у фінал позмагаються сім команд: «Збірна
бувших» (Рівне), «Отдихаєм вмєстє» (Хмельницький), «Кабмін»
(Тернопіль), «Молодіжна збірна Рівного», «Квартет +»
(Житомир), «Збірна ТНЕУ» (Тернопіль), «Сірєнь» (Житомир).
Квитки на другий півфінал можна купити у касі драмтеатру
щодня з 13:00 до 19:00, або ж замовити їх за телефонами:
((0332)) 72-54-60,, (066)
( ) 435-67-88. Вартість квитків – 50-60 грн.
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АРСЕН МІРЗОЯН
РОЗВА
РОЗВАЖАТИМЕ
ЛУЧА
ЛУЧАН

Т

відчуття любові й ненависті, забуті
емоції та витесуватимуть уявлення
про власну цінність в світі, власне забуте Я.
Суто суб’єктивно погіршує вра-

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

АФІША

Р

На шляху вона зустріне чимало
мандрівників, які, як пазли, висмикуватимуть із її колишнього життя спогади. Втома та біль, тиша навколо та
безкрайність будитимуть приглушені

ження від кіно кількість ляпів та неправдоподібність моментів на кшталт
зірваного нігтя та миль походу після
такої травми. Втім не це тут головне.
Різ Уізенспурн грає у стрічці низку ролей, адже зображає героїню під
час різних часових періодів. І робить
це напрочуд переконливо: від юної
максималістки до розбещеної наркоманки, від жінки, яка втратила все, до
жінки, яка зрештою знайшла себе.
«Моє життя, як і всі життя, таємниче, безповоротне і священне. Таке
близьке, таке справжнє. Таке моє. І як
же дико було ним не жити»…
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ТРАВНЯ

аланови
алановитий
український виконавець
Мірзоян виступить у Луцьку.
Арсен М
Відпочити у компанії співака можна
у пабі «ЛучеSк» (вул.
буде 17 травня
тр
Крилова, 1), початок концерту о
Крилова
20:00.
Вартість вхідного квитка – 160 грн.
Вартіс
Довідка за телефонами:
Довід
(0332) 20-30-32, (096) 931-00-91,
(033
(099) 540-55-35.
(0

«ПАТРУЛЬ ЧАСУ»

(Австралія, 2013)
Режисери: Майкл Спірінг,
Пітер Спірінг
Ітан Хоук привернув мою увагу до цієї стрічки, і, як виявилося,
часу дарма з нею я не проґавив.
Фантастичний трилер з кінською
дозою широкомасштабної драматургії на тему подорожей в часі
і причинно-наслідкових зв’язків
цього процесу. Фільм, який міг би
претендувати на тег «арт хаус», але
надто фірмовий у своїй картинці
та колористиці. Історія часового
патруля, який щоразу «скаче» в
минуле, щоб врятувати людей від
тих чи тих історичних катаклізмів.
Чергова справа закручує персонажа Хоука у коловороті людських
доль, облич та часових колізій… Якоїсь миті головний герой втрачає відчуття не лише часу, який для нього перестає існувати як стала величина, але і відчуття себе. Якщо чесно, місцями голова йшла
обертом, бо я не встигав за думкою творців фільму, але полотно
розгорнулося вчасно і невимушено… Хто в темі і кому цікаво, зацінить. Не так і багато фільмів про машину часу відзняли на день
сьогоднішній. Можна!

«ДІМ, МИЛЕ
ПЕКЛО»

(США, 2014)
Режисер: Ентоні Бьорнс
Що не чекав, то не чекав… Патрік Вілсон у трешевій сімейній
сатиричній драмі з убивствами, інтригами, розчленованими коханками в холодильнику, сусідськими
псами, бандюганами та кривавим
хепіендом. Заінтригував?)) Якщо
так, рекомендую до перегляду.
Хороший настрій гарантую. Втім,
коли кров і почуття гумору у вашій
системі координат не знаходять
шляхів співдотику, подумайте, на
що ви підписуєтеся!

«З П’ЯТОЇ
ДО СЬОМОЇ.
ЧАС КОХАНЦІВ»

(США, 2014)
Режисер: Віктор Левін
Левін має смак до не вельми
глибоких, але досить людяних мелодрам. Цього разу режисер постарався більш ґрунтовно: на хвилині 20-й стрічки, не знаючи нічого
про її творців, я був певен, що то
справа рук Вуді Аллена. Надто
ненав’язливо і повільно розгорталася на екрані мелодраматична історія… Він – молодий письменник,
вона – дружина французького дипломата і матір двох дітей. У них є
всього дві години, щоб розібратися з своїми почуттями, бажаннями, планами на майбутнє, відчуттями приватної власності, амбіціями та різними ступенями мудрості. Не скажу, що кіно зробило мій
вечір, як це робили свого часу деякі напрацювання Левіна, але закінчення змусило мінімально засумувати: все-таки закони земного
тяжіння не завжди сходяться з нашими персональними орбітами
щастя. Антон Єльчін відіграв на всі сто. Пробуйте!

«ГРУДНЕВІ
ХЛОПЦІ»

(Австралія, 2007)
Режисер: Род Харді
Буду відвертим: узявся за фільм
через присутність на випадково побаченій обкладинці Деніела
Редкліффа, натомість отримав добротну драму про чотирьох сиріт,
які мріють про свою сім’ю, хоча і
усвідомлюють, що шансів на щастя
реальний мізер. Потрібно конкурувати перед тими, хто готовий прийняти тебе як рідного і тим самим
відштовхувати справді рідних, – за
припливами емоцій складно приймати все інше в стрічці, але це теж
неабияке досягнення для авторів стрічки. Рекомендую для любителів розміреного кіно про справжніх людей і життя, яким воно є.
Гарно!
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Тетяна ГРІШИНА

Степан МАТІЯХ, президент Асоціації
велосипедистів Луцька:
– Головна проблема для велосипедистів
міста – це погане узбіччя. Дорога нерівна,
багато сміття, відчуття не комфортні.
Передусім потрібно відремонтувати
дорогу, це пріоритет для усіх водіїв. Подруге, хотілося би бачити розмітки на
дорогах. Нині, за моїми спостереженнями,
близько 70% водіїв сприймають
велосипедиста як повноцінного учасника
руху. Решта ж можуть поспішати, нервувати
чи й узагалі не знати правил. Нерідко
буває, що їдучи по головній, підрізатимуть
з другорядної і обурюватимуться. Це
проблема культури водіїв.

Д

воколісний транспорт впевнено,
надійно та, певно, надовго увірвався
в життя лучан. Часом видається, що
велорух у місті розвивається не завдяки
чомусь чи комусь, а наперекір об’єктивним
та суб’єктивним обставинам. Адже дороги
роздроблені, де-не-де і тротуарів путніх немає,
велодоріжки відсутні, кататися в місті особливо
немає де, часто водіння стає небезпечним. Та
разом із усіма «але» прихильників крутіння
педалей все більше і більше.
Причин тому кілька. По-перше, велосипед
відносно дешевий транспортний засіб. Звісно,
як і будь-яка техніка, він потребує ремонту та
догляду, однак не просить дорогого пального,
платної парковки та вартісного обслуговування.
По-друге, велосипед – це гарний спосіб підтримувати справну роботу серцево-судинної системи, суглобів та дихальної системи. І, зрештою,
велосипедні прогулянки – це весело і цікаво.
Нині важко підрахувати, скільки в місті велосипедистів, адже реєструвати цей транспортний
засіб не потрібно. Втім неозброєним оком видно,
що їх кількість збільшується. Президент Асоціації велосипедистів Луцька Степан Матіях зазначає, що щороку в місті за гарної погоди на «Велодень», який організовують традиційно в кінці
травня, з’їжджаються близько тисячі любителів
двоколісного транспорту. На його думку, в Луцьку активно використовують ровер близько трьох
тисяч містян. Дані приблизні, однак крутити педалі стає модним навіть серед високопосадовців,
депутатів та поважних бізнесменів.
Ми зібрали думки різних велосипедистів, автомобілістів та пішоходів і виокремили найбільші
проблеми, пов’язані з двоколісним транспортом.
Виявилося, що багато з них можна розв’язати, не
вкладаючи грошей, а просто ставлячись відповідально до тих, хто поряд.

ВЕЛОДОРІЖКИ
Співрозмовники часто-густо нарікали, що їздити в місті автомобільними дорогами їм просто
страшно. Адже дороги не широкі, обабіч припарковані транспортні засоби, які потрібно оминати,
виїжджаючи на смугу для авто. А це вже небезпека. Їздити тротуаром теж не завжди варіант. Поперше, вони часто-густо розбиті, по друге, це все
ж таки місце для пішоходів. Інша річ, кажуть велосипедисти, якби були нормальні велодоріжки.
Хоча, як свідчить практика інших міст, наявність
таких смуг для роверів не часто рятує ситуацію.
У Луцьку, судячи зі слів чиновників, лід нарешті
почав танути. І вже ось-ось почне діяти повноцінна велодоріжка, хоча й дуже коротка.
– Одну частину велосипедної доріжки на
проспекті Соборності ми вже побудували. Зараз
замовили дорожні знаки. Коли їх встановлять,
то частина проспекту від магазину «Троянда» до
Північного ринку буде готова для велосипедистів,
– розповідає директор департаменту житловокомунального господарства Луцької міської
ради Іван Кубіцький. – Там покладено червону
бруківку, будуть намальовані велосипеди, розставлені знаки. Доріжку зробили завширшки 2,5
м, що дозволяє рух велосипедів у двох напрямках. Цю саму доріжку після проведення тендеру
буде продовжено від «Троянди» до перехрестя з
вулицею Воїнів-Інтернаціоналістів. Її параметри
будуть приблизно такими самими. Третім етапом ми плануємо продовжити будівництво до
вулиці Чорновола, аби не заходити на територію
будівництва майбутнього підземного переходу
(перехід буде від гіпермаркету «Там Там» до Завокзального ринку. – ХЛ).
Ще однією ділянкою, де планують робити
велодоріжку, є відрізок від вулиці Рівненської до
магазину «Наш край» на проспекті Відродження
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з правого боку. Ця доріжка буде завширшки півтора метра, каже Кубіцький.
Третя доріжка буде на проспекті Молоді від
ТЦ «Гостинець» до кругу на проспекті Молоді
з правого боку. Доріжки планують зробити в
межах тротуарної частини.
– Зараз виконується проект. Думаю, що до
серпня ми маємо їх реалізувати. Також в роботі проект влаштування велосипедної доріжки
від площі Возз’єднання через вулицю Данила Галицького, Гнідавську, Станіславського до
Об’їзної. Ця доріжка буде в межах проїжджої
частини, – розповідає посадовець.
Свого часу говорили, що подібна доріжка має бути на проспекті Волі і вести до Центрального парку імені Лесі Українки. Її мали б
робити разом із проведенням реконструкції чи
капітального ремонту цієї дороги. Нині, зі слів
Кубіцького, ведеться перерахунок вартості проекту ремонту проспекту від перетину із вулицею
Шопена до вулиці Чехова. Там доріжка передбачена. Втім коли її побудують та чи вистачить фінансів на ремонт цієї ділянки – невідомо.

ВЕЛОКУЛЬТУРА
Частина велосипедистів погоджуються, що
спеціальні доріжки їм не дуже то і треба в місті.
Мовляв, тими дорогами, що є, їздити реально,
адже вони це успішно роблять щодня. От лише
аби дороги були менш подроблені, чистіші, а
учасники руху – уважні і ввічливі.
Тому частина респондентів називають велокультуру чи її низький рівень як одну з найбільших проблем. Від незнання елементарних правил дорожнього руху як з боку водіїв авто, так
і двоколісних транспортних засобів страждають
обидві сторони.
Серед основних нарікань водіїв наступні:
часто на дорогу виїжджають діти. Хоча законодавство передбачає, що рухатися дорогою на
велосипедах дозволяється особам, які досягли
14-річного віку. Причому ці особи мають орієнтуватися у правилах дорожнього руху, адже є
його повноцінними учасниками і впливають на
ситуацію на дорозі.
По-друге, ровери нерідко не обладнані елементарними світловідбивачами, ліхтариками. А

ЗМАЩУЙТЕ ЦЕП: УСІ НА ВЕЛОДЕНЬ!
Спортивно-масовий захід «Всеукраїнський Велодень»
відбувається щороку в різних містах України. У 2015 році
в Луцьку він відбудеться 30 травня, у суботу. Традиційно
збір учасників запланований на Театральному майдані.
При цьому, як свідчить практика попередніх років, Велодень відбувається за будь-якої погоди. Ні дощ, ні вітер, ні
калюжі не стають на заваді справжнім фанам велоруху.
Учасником дійства може стати кожен, хто має ровер і
вміє їздити. Або можна прийти як глядач. Адже, як розповіли організатори, цього року заплановано виступи тріалістів – велосипедистів, що роблять трюки. Часто
на велодень лучани приїжджають родинами. Яскравим
та позитивним видовищем стає масовий пробіг учасників маршрутом № 15. Спереду керують найменші учасники, старші підлаштовуються під їхній темп. Лейтмотивом
цьогорічного дійства буде гасло «Єдина Україна». Впродовж дня збиратимуть кошти для українських солдатів.
Тож, радять організатори, змащуйте цеп, підтягуйте гальмівні троси і долучайтеся до цікавої події міста.

ПРОГРАМА
10:00 – збір та реєстрація
учасників.
11:00 – початок велопробігу за
рухом маршруту № 15. Старт від
ЦУМу.
12:00 – завершення пробігу,
загальне фото учасників.
12:30 – флешмоб «Єдина Україна».
13:00 – культурна програма
(конкурси, виставки).
15:00 – гонка в парку на Потебні
«Чистий парк».
17:00 – культурна програма в
Центральному парку ім. Лесі
Українки.

Анатолій КОТЛЮК, лучанин:
– Мабуть, не буду оригінальним і скажу,
що бракує рівної дороги. При тому цього
немає ні на проїжджій частині, ні на
тротуарах. Це й ускладнює рух транспорту
(бо, наприклад, після дощу доводиться
об’їжджати калюжу і авто, що їдуть за
тобою, мусять пригальмувати), й шкодить
самому велосипеду. Ще бракує світла вночі.
Можна, звичайно, прилаштувати потужного
ліхтаря на ровера, але не кожен може собі
це дозволити, а освітлення вулиць бракує
ще й пішоходам. Щодо культури водіїв,
негативу сказати не можу. За «кар’єру» двічі
конфліктував з водіями, але це було з моєї
вини, тому ображатися нема чого. Також
стараюся їздити обережно і пропускати
авто. Бо водій в кабіні авто зіткнення з
велосипедом переживе, а велосипедист
постраждає більше. Про велодоріжки
сьогодні говорити можна, але толку з того
поки не буде. На це різні причини: війна,
вибори...
це обов’язкова умова руху, особливо за містом.
Адже помітити в темну пору доби такого водія
буває важко і нерідко запізно. Це стає однією з
причин наїзду на велосипедиста.
Третє «фе», яке висловлюють водії авто, – порушення правил під час перетину перехресть,
пішохідних переходів, руху по колу. Часто-густо
велосипедисти різко змінюють траєкторію напрямку, переїжджаючи «зебру», хоча мають переводити велосипед пішки. Або ж не показують
жестами поворот, або їдуть на червоне світло
світлофора.
Своєю чергою, і водії авто виявляють необачність, що часто стає фатальною. Серед найрозповсюдженіших помилок – водії не дають дорогу,
різко повертають направо, підрізають велосипедистів, або ж відчиняють дверцята авто, не дивлячись у дзеркала.

ВЕЛОПАРКОВКИ
Третім проблемним фактором велосипедисти
називають малу кількість велопарковок. Особливо таких, де є відеоспостереження. Адже випадки
крадіжок навіть у центрі міста частішають. Не допомагають тут навіть замки на велосипед.
При цьому знайти двоколісного друга в таких
випадках досить складно. Паркувати транспорт
без нагляду велосипедисти не радять. Траплялися навіть випадки, коли ровер залишали просто
без переднього колеса або іншої деталі.

***
Цього року для фанів двоколісних велосезон
і не закінчувався взимку. Для менш екстремальних водіїв він повноцінно почався нещодавно.
Будьмо взаємоввічливі на дорозі, адже саме з
культури в таких елементарних речах починається цивілізація.
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ВЕЛОСПОРТ

ЛУЧАНКИ – ЧЕТВЕРТІ

НІЧИЙНА «ПЕРЕСТРІЛКА» У ХАРКОВІ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Назар ТРИКУШ

На львівському велотреку одночасно
відбувся Кубок України з олімпійських та
національна першість з не олімпійських
видів спорту.
Якщо на Чемпіонаті України волиняни не
завоювали жодної нагороди, то Кубок приніс
нашій команді три медалі.
Андрій Сач на дистанції олімпійський
спринт виборов друге місце.
Олена Цьось стала бронзовою призеркою
на дистанції спринт. Свій день народження 9
травня Цьось відсвяткувала ще однією «бронзою». Цього разу на дистанції кейрін.
«У нас треку немає. Ми приїхали – і зразу виступати. Потрібно дякувати тим дітям,
що вони пішли у такий важкий вид спорту. У
Львові специфічний трек. Такого немає ніде в
світі. Він дуже небезпечний. Там неправильно вибудувані градусні віражі. Якщо ти їдеш
на них зі швидкістю меншою, ніж 28 км/год,
то сповзаєш і падаєш. Деякі діти взагалі не
можуть проїхати по ньому, бо страшно. Дуже
важко навчити їх їздити, але мусимо все це
робити. Якщо ми приїхали і взяли участь, це
вже великий подвиг. Тим більше, що всі наші
дев’ять спортсменів потрапили в першу десятку», – розповів заслужений тренер України
Віктор Ковальов.

ВОЛЕЙБОЛ

ВОЛИНЯНКИ – У
ФІНАЛІ УНІВЕРСІАДИ

М Команда
1 Динамо
2
3
4
5
6
7
8
9
Після матчу з’явилося чимало коментарів щодо того, що поєдинок був «підозрілим» у плані
«скорострільності» обох команд. Обидва тренери дивувалися цьому, а гравці спростовували.

Павло ФІЛОНЮК

МЕТАЛІСТ – ВОЛИНЬ 3:3
«Металіст» (Харків): Погорілий (к) – Іщенко,
Рижук, Булят, Селін, Прийомов, Довгий, Бобко
(Бєседін, 54), Ковальчук (Назаренко, 56),
Болбат, Каядо.
«Волинь» (Луцьк): Шуст – Гуменюк,
Шабанов, Жуніч, Польовий, Шарпар,
Політило, Бабатунде, Матей, Бікфалві (к),
Кобахідзе (Мемешев, 75).
Арбітр: Юрій Можаровський (Львів).
Попереджені: Довгий (20), Іщенко (60), Булят
(85), Селін (90).
Голи: Прийомов (73, 88), Бєседін (90+3) –
Кобахідзе (40), Бікфалві (77, 89)

24-й тур

У Луцьку відбулися зональні ігри між
вишівськими волейбольними командами.
Місцева команда Східноєвропейського
національного університету імені Лесі
Українки приймала збірні університетські
команди міст Львова, Чернівців та
Кам’янця-Подільського.
В усіх своїх іграх волинянки здобули переконливі перемоги, не програвши жодної партії.
Це пов’язано з тим, що всі наші гравці є професійними волейболістками і виступають за
луцьку ВК «Континіум-Волинь-Університет»
(Анна Степанюк, Анастасія Тищенко, Любов
Ужва, Марина Скрипник, Ірина Собчук, Олена
Рудик, Анастасія Карасьова).
За результатами зональних матчів волинянки вийшли у фінал волейбольної Універсіади, який відбудеться у Тернополі.
Проте головний тренер лучанок Богуслав
Галицький залишився незадоволений рівнем
гри своїх підопічних. «Наші волейболістки грали, ніби вперше вийшли на майданчик. Лише
моментами проблискувала нормальна гра. Це
додало мені багато роботи. Нам потрібно буде
перед фіналом, напевне, в Брест поїхати, щоб
награти склад. Ми постараємося там організувати товариську зустріч з місцевою командою
«Прибужжя». Вони і Кубок Білорусі виграли,
і бронзовими призерами чемпіонату цьогоріч
стали. Якщо у фіналі ми хочемо боротися за
перше місце, то з залу нам не можна вилазити.
Потрібно готуватися і ще матчеву зустріч зіграти», – переконаний Галицький.

15 травня (п’ятниця)
«Чорноморець» – «Металург» З. 19.00
16 травня (субота)
«Іллічівець» – «Ворскла» 14.00
«Шахтар» – «Металург» Д. 17.00
«Зоря» – «Карпати» 19.30
17 травня (неділя)
«Олімпік» – «Металіст» 14.00
«Волинь» – «Говерла» 17.00
«Динамо» – «Дніпро» 19.30

У харківському матчі «Металіста» й «Волині» було чимало принципових моментів. Усі ми
пам’ятаємо про перипетії грудневого поєдинку
суперників та суддівства у ньому. Після нього лучанам зарахували технічну поразку 0:3. У складі
«Волині» тепер грають екс-«металісти» Шарпар і
Шуст. Ну, звісно, не варто забувати й про те, що
харків’яни все ще мали теоретичні шанси поборотися за зону у Лізі Європи, а волиняни гідно
закінчити сезон.
Перший тайм проходив на мінімальних
швидкостях, а глядачі та воротарі переважно
нудьгували. При цьому досить несподівано гості
вийшли вперед, коли Володимир Польовий підключився зліва до атаки, а його простріл Олександр Кобахідзе за допомогою рикошету від захисника зробив гольовим. Це був четвертий гол
Сандро в цьому сезоні за «Волинь», крім того, лучани нарешті забили після «сухих» матчів проти
«Ворскли» і «Шахтаря».
У другому таймі створювалося враження, що
це «Волині» слід було забивати вдруге, аніж «Металісту» відігруватися. Креативу на полі було
значно більше, і врешті-решт обидві команди
прорвало.
Щоправда, «Металіст» постійно мусив наздоганяти «Волинь». Уперше рівновагу відновив
Володимир Прийомов, коли партнеру асистував
Девід Каядо. Лучани повернули собі лідерство з
виходом на заміну Редвана Мемешева. Саме він
двічі (з гри, потім подачею з кутового) допоміг
Еріку Бікфалві забити та з 14-ма голами наздо-
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* З ФК Карпати (Львів) знято очок: 9. Згідно з рішеннями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.

23-й тур
Говерла – Шахтар 3:7, Ворскла – Олімпік 3:1,
Металург З – Іллічівець 2:0,
Карпати – Чорноморець 2:0,
Металург Д – Динамо 0:6, Дніпро – Зоря 0:2,
Металіст – Волинь 3:3.

гнати в суперечці найвлучніших двох динамівців. Між цими моментами вдруге відзначився і
Прийомов – тепер головою, коли навіс з чужого
для себе правого краю атаки робив Сергій Болбат. А остаточно врятував нічию для партнерів
19-річний Артем Бєсєдін – нападник вперше
відзначився у Прем’єр-лізі. Це відбулося вже у
компенсований час, а допоміг це зробити після
своєчасного проходу та майстерної передачі Євген Селін – 3:3.
Але й то ще було не все. На останніх секундах
нагоду вирвати перемогу у лучан мав Олег Гуменюк. Захисник підключився в атаку, але, розстрілюючи володіння Погорілого, не влучив у ворота
– м’яч «зійшов» у нього з ноги.
Фантастичний з точки зору результативності
матч закінчився справді бойовою нічиєю 3:3.

ФУТБОЛ

БІКФАЛВІ ЗРІВНЯВСЯ З МАЙКОНОМ
За три тури до кінця чемпіонату України
активізувалися бомбардири змагань. Увесь
чемпіонат наш Ерік Бікфалві потрохи забивав
собі, а конкуренти його наздоганяли. Цієї весни
його випередили відразу чотири футболісти.
«Динамівець» Кравець забив шість разів,
Ярмоленко з Калінічем – по п`ять, а Тейшейра
з моменту відновлення чемпіонату взагалі сім
поклав. Відтак й Ерік вирішив не відставати, от
і у ворота «Металіста» дубль оформив. Дубль
Бікфалві у Харкові став уже третім для нього
в цьому сезоні. Крім того, відзначимо, що
«Металіст» може вважатися однією з улюблених
команд Еріка, адже румун забив харків’янам уже
чотири рази за кар’єру.
Одне слово, суперечка кращих стрільців чемпіонату інколи має цікавіший вигляд, аніж турнірні новинки.
Нападник луцької «Волині» повторив клубний рекорд результативності за сезон у Вищій та
Прем’єр-лізі. Наразі на його рахунку 14 голів. Раніше 14 голів забивав Майкон Олівейра у сезоні
2011/12 рр.

Інші два кращі голеодори в одному сезоні
влучали у ворота 13 і 12 разів. 13 голів на рахунку Василя Сачка у сезоні 2005/06 рр., 12 голів – у
Володимира Мозолюка у сезоні 1995/96 рр.
У загальному бомбардирському реєстрі попереду наразі Сачко – 40 голів у 114 іграх. Далі
йдуть Мозолюк – 25 (102), Бікфалві – 23 (69),
Дикий – 23 (119).
Ерік ладен не тільки повторити клубний
рекорд, але й поновити його, адже попереду у
«Волині» в чемпіонаті завершальні три матчі.
Найближчий – у Луцьку в неділю, 17 травня,
із «Говерлою». Початок гри на «Авангарді» о
17.00.
Бомбардир

Команда

Голи

Матчі

Артем Кравець

«Динамо»

14

21

Андрій Ярмоленко «Динамо» 14 (3)

23

Ерік Бікфалві

«Волинь»

23

Алекс Тейшейра

«Шахтар» 12 (1)

19

Нікола Калініч

«Дніпро»

22

14 (4)
12 (2)
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АНЕКДОТИ
Кім Чен Ин вирiшив не їхати
на парад перемоги до Путiна, а
прислав замiсть себе голову парламенту КНДР. У мiшку, перев’язаному георгiївською стрiчкою.

Суботник – це коли ті, хто не
смітить, прибирають за тими, хто
смітить. Безплатно.

Російські космонавти на МКС
змушені економити продукти,
оскільки вантаж останнього човника, що прилетів до них раніше,
повністю складався з георгіївських
стрічок – щоб прикрасити космічну станцію зовні і всередині...

За прогнозами, російський
транспортний корабель «Прогрес» увійде в щільні шари атмосфери і згорить, розвалившись і
розфарбовуючи небо яскравими
метеорами, 9 травня близько 21-ї
години.
Такого дорогого святкового
салюту світ іще не бачив.

– Міністерство оборони Росії
оголосило, що вперше публікує
фотографії новітньої і перспективної військової техніки!

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Реєстраційне свідоцтво
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А якби космічний корабель
«Прогрес» полетів зі стерхами, то
нічого не сталося б.

Із протоколу затримання:
«Кидав лебедям хлібні крихти.
Зірвав балет «Лебедине озеро».

– Соломоне Марковичу, а ви
чули, що Франція може затопити
обидва «Містралі», аби не віддавати їх Росії?
– І правильно, тільки треба
на вході в Севастополь. І кораблі
вже ж ніби як російські, щоб таки
дотриматися російської традиції.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 7 травня 2015 року

– До них на парад не приїдуть
навіть шпигуни?..

– Вовочко, а ти школярик?
– Я не школярик, я садист. Я в
садочок ходжу.
– Милий, привіт, що робиш?
– Лежу в ліжку, засинаю. А ти?
– А я сиджу в барі за твоєю
спиною, дивлюся, як ти крутишся і не можеш заснути.
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…Пацієнт сидів на стільці,
ніяково закинувши ногу на ногу
і опустивши очі в підлогу.
– Не соромтеся, Болтушкін! – підбадьорив лікар. – Я ваш лікар, розкажіть про свою проблему.
– Розумієте, – тихо сказав Болтушкін, – я перестав отримувати задоволення.
– Зовсім? – спитав лікар з ноткою
недовіри в голосі. – Можливо, ви недостатньо себе стимулюєте?
Болтушкін припинив нарешті розглядати картинки на шпалерах і швидко заговорив, відчайдушно жестикулюючи:
– Лікарю, чого я тільки не робив!
Я щоранку заходжу на місцеві сайти. Зареєструвався і активно пишу
на всіх відомих місцевих форумах
та на персональних сторінках місцевих діячів. Знайшов у «ВКонтакте» та
«Фейсбуці» практично всіх своїх знайомих журналістів і прес-секретарів,
буквально не вилажу з їхніх сторінок.
Раніше цей ранковий променад мене
гарантовано збуджував. Нині – як
відрізало!
– Жіночі журнали і місцеву пресу
не пробували? У них часто про сім’ї
політиків пишуть, – задумливо запитав лікар.
– Аякже! – пожвавішав Болтушкін. – У мене вдома підшивки всіх відомих мені газет, в кафешках я краду
жіночі журнали й таблоїди. Раніше це
давало стовідсотковий результат. А
зараз нічого не відчуваю, тільки рука
на мишці сіпається…

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» У FACEBOOK

ТРОЛЯЧИЙ ПАЦІЄНТ

Лікар якийсь час мовчки роздумував, щось пригадував. Потім нахилився до пацієнта, вкрадливим голосом
запитав:
– Ну і чьо там у хохлов? – І єхидно
засміявся.
Болтушкін жарту не зрозумів, натомість з інтонацією Баталова з «Москва сльозам не вірить» продовжив:

– Стабільності немає. Адміни виловлюють коменти, труть їх і стібаються з мене. Ось бачите, лікарю, бачите,
який я спокійний – говорю вам про це
навіть без іронії. Це ж явна аномалія,
погодьтеся! Мені доведеться піти з великої війни світів.
Лікар погодився і кивнув.
– Можливо, вам варто спробувати

якось урізноманітнити процес. Спробуйте щось нове. Наприклад, незвичне місце... Ви не пробували писати
коменти про чиновників і депутатів,
скажімо, під столом голови міськради?
– І не тільки! – підхопив пацієнт. –
Я писав коменти на сесіях, дивлячись
в очі своїм героям, навіть у магазині
жіночої білизни, у туалеті, в машині
швидкої допомоги, в маршрутці…
– Що, і білизна не допомогла? – в
лікаря трохи насупилися брови.
– Ні, бо там хотілося дивитися
інші сайти.
– А як щодо рольових ігор?
– Ким я тільки не прикидався –
секретаркою Романюка, водієм Гузя,
першим мільйоном Палиці, охоронцем Єремеєва, позашлюбним сином
Грицюка і навіть постачальником самогонки для Гунчика! Навіть Бондарем пробував бути, але мене пригрозили вирахувати за IP, бо я писав від
трьох Бондарів відразу.
– Гм... – задумливо промовив лікар. – Схоже, у вас перенасичення
злом. Вам треба взяти паузу.
– Що це означає? – злякано сіпнувся Болтушкін.
– Забудьте про троляче життя щонайменше на тиждень. Вимкніть інтернет і телевізор. Уникайте розмов на
цю тему.
– Але як?!
– Непогано було б, звичайно, взяти відпустку, інакше не вийде повної
ізоляції. У будь-якому разі – мінімум
контактів, мінімум інформації. Най-

краще відволіктися на щось нейтральне. Ви чим-небудь захоплювалися до
політики?
Болтушкін розгубився. Лікар наполягав:
– Згадуйте, бо вас скоро шляк трафить і ніколи нічого не підійметься, не
тільки настрій!
Болтушкін сповз з крісла на рябий
лінолеум.
– Я по гриби ходити любив. У селі
в мами. Точно, кошики вона плела, а я
у них гриби клав.
– От і добре! – повеселішав лікар. –
Їдьте в село, до мами, по гриби. Тільки
жодних розмов про ...самі знаєте кого.
Мусите максимально перемкнутися.
– Але, лікарю, що буде з моїми підопічними? Як вони без моїх коментарів? Що, якщо вони сумуватимуть за
мною? Може, я зірвуся, не витримаю?
– Що значить «зірвуся»? – лікар
вигнув кудлаті брови знаком питання.
– Хочете вилікуватися – тримайтеся!
Лікар намалював ієрогліфа в картці Болтушкіна, допоміг йому звестися
на ноги й довірливо взявши його під
руку, вивів з кабінету. Мовив:
– По гриби, Болтушкін, у село. Все
буде добре.
***
Провівши пацієнта, лікар нервово
пересмикнув плечима і пробурмотів
співчутливо:
– Ну треба ж! Як це самому хоч так
не вляпатися!
Метнувся назад до дверей, прочинив їх, побачив, що відвідувачів
сьогодні вже не буде, замкнувся зсередини. Скидаючи на ходу халат, сексопатолог поспішив до ноутбука…
– Ну, як тут без мене «волинська
різня»? Гунчику, ти ще не волонтер?

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 15 – 21 ТРАВНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)
Король бензоколонки
Варто виявити особливу обережність під час поїздок
містом. Зможете залагодити всі заплановані питання.
Відмовтеся від участі в чужих суперечках, інакше можете нажити нових ворогів і зіпсувати репутацію.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

Євген Мельник (14 травня 1956 р.)
Свободопрольотівець
Вам слід раціонально розпоряджатися коштами, щоб
мати стабільність. Не варто брати критику близько до
серця. Недоброзичливці можуть спробувати зіпсувати
репутацію. Утечіть від конфліктів і не беріть участі в
чужих плітках.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)
Буратіно
А ваш притончик знову гнатиме самогончик. Це зорі
так віщують Близнятам проблеми у спільних оборудках з найближчими друзями. Цікавитиметеся не всією
нерухомістю, а тільки елітною, з хорошою історією і
перспективним майбутнім.

РАК (22.06 – 23.07)

Андрій Турак (17 липня 1954 р.)
Наш молочник
Бурі хрестових походів кличуть вас до себе. Імовірно,
відгукнеться втручання в справи у чужій пісочниці. Але
переможе богобоязність та мінімальна закупівельна
ціна – усім буде добре: патріархатам та заготівельникам.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

Володимир Пащенко (4 серпня 1972 р. )
Медіабарон
Лаври Пулітцера пахнуть славою. Сміливо залишайтеся
на роботі, поки не виконаєте всі поставлені завдання.
Окресліть високі цілі, підгодуйте Муз – і Пегас вам слова
кривого не скаже.

ДІВА (24.08 – 23.09)

Олександр Товстенюк (22 вересня 1977 р.)
Наступник
Найкраще заняття цього тижня – завершити всі старі
справи. Вам доведеться попрацювати через «не можу»
і взятися за роботу серйозно. Виявивши недоліки колег,
не поспішайте оголошувати результати.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)
Завжди молодий
Трапиться нагода знову показати свої уміння-навичкипороду. Зорі застерігають від колишніх методів торгівлі
фейсом, пропонують згадати революційну молодість.
Найближчі місяці можуть стати містком – спаленим або
мощеним. Це вже вам вирішувати.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Ігор Дильов (14 листопада 1968 р.)
Діяч
Бізнесові справи плутатимете з громадськими, але це
додаватиме пургену в тяжке скорпіонське життя. Намагайтеся не відволікатися на дрібниці, приділяйте увагу
лише важливим робочим цілям. Збільшити дохід допоможе співпраця з новими партнерами.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)
Дюк Ришельє
Стрільці можуть потрапити у важку ситуацію через
свою довірливість. Ухвалюючи будь-яке важливе рішення, зверніться по пораду до авторитетної особи. Думка
незалежного експерта вкаже вам на приховані вади.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)
Колишній-невчорашній
Знову вступите у кізяк, яких накрутили вам давнимдавно приручені кози. Колишня звичка ласувати дармівщиною може недобре послугувати вам. Переберіть
в пам’яті всі недобрі оборудки, звільніть себе від поганих думок – і прокурор вам також все пробачить!

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Роман Карп’юк (31 січня 1964 р.)
Пролітаючий ректор
Амбіції можуть підштовхнути до гострої конфронтації
з колегами. Уникайте розмови з керівництвом, щоб ваші
вади не стали видимими. Дуже скоро у казенній залі на
вас чекає важлива розмова. Виявивши ввічливість у
спілкуванні, зможете отримати вигідний контракт.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Намісник
Позитивні новини зміняться на традиційні, а фронтові
пейзажі – на волонтерські нагаї. Слід приділити увагу
організації робочого простору – можливо, фен-шуй
допоможе відбитися від надокучливих критиканів.
Намагайтеся довести розпочаті справи до кінця, бо
вже край на видноколі.

