РЕВОЛЮЦІОНЕРКА МАЙЯ
Я
МОСКВИЧ: «У МЕНЕ МАЛА
АБ
БУТИ НЕНАВИСТЬ ДО
ТИХ, ХТО НАС ВБИВАЄ.
АЛЕ МЕНІ ШКОДА ЦИХ
ЛЮДЕЙ, БО ВОНИ НЕ
ЗНАЮТЬ ЩО
стор. 13
РОБЛЯТЬ»
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ЛУЦЬКИЙ МЕР –
КОРУПЦІОНЕР?

стор.
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ФІНАНСИ

СМЕРТЕЛЬНА РОЗВАГА

ЯКЩО ВАШ
БАНК – НА ЗАМКУ

ЕКСТРИМ ДО ДНЯ
ЗАКОХАНИХ: ЮНАК
ЗАГИНУВ, ДІВЧИНА В КОМІ
Трагедією обернувся екстремальний подарунок
коханій на День Валентина. Під час спільного стрибка
із 43-метрової вежі розірвалися альпіністські мотузки,
внаслідок чого 19-річний юнак загинув, а 16-річна дівчина
отримала численні надважкі травми.

«Вибачте, ваша картка не обслуговується. Зверніться до
банку», «Вибачте, але ми не можемо видати ваш депозит»,
«Вибачте, помилка операції». Знайомі фрази? Вітаємо, ваш
банк погорів. Погана новина: ви не можете зняти готівку чи
розрахуватися карткою в магазині. Гарна новина: очевидно,
ваш банк учасник Фонду гарантування вкладів і вам
вдасться вернути частину коштів.
стор.

7

стор.

3

ПЕРСПЕКТИВИ

СИСТЕМА «БАТОГА»
І «ПРЯНИКА» В
ПЕНСІЙНІЙ РЕФОРМІ

Пенсійна реформа
є неминучою
для України, та й
потрібною. Політики
впродовж останніх
років ставили собі
завдання підвищувати
пенсії. Це відбувалося
навіть тоді, коли
економічна ситуація в
країні була не зовсім
стабільною.
стор.
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НАЇЗДИЛИСЯ

КРОКОМ РУШ

МОБІЛІЗАЦІЯ ТРИВАЄ:
УЖЕ ПРИЗВАНО
900 ВОЛИНЯН
Волинь виконала мобілізаційний план на 70%.
Такі дані оприлюднив 16 лютого тимчасовий
виконувач обов’язків військового комісара
обласного військкомату Роман Кулик.
Цьогоріч до військових частин було призвано 900
військовозобов’язних та поставлено 10 одиниць техніки.
– Наразі завершується доправлення мобілізованих
на рівненський полігон для підготовки та перепідготовки некваліфікованих спеціальностей, – зазначив
Роман Кулик. – Залишилося доправити ще близько сотні військовозобов’язаних.
Також він зауважив, що не виконують мобілізаційне завдання у Володимир-Волинському, Турійському, Камінь-Каширському, Ковельському, Шацькому, Любомльському, Іваничівському, Ратнівському
та Старовижівському районах. А відтак доведеться
більш плідно працювати в рамках другого етапу четвертої черги мобілізації.
Поки ж військовий комісаріат отримав попереднє
завдання в рамках другого етапу. А розпочнеться він наприкінці лютого. За попередніми прогнозами, близько
800 волинян мають піти до лав Збройних Сил України,
щоби замінити земляків, які воюють вже майже рік.
У Волинській облдержадміністрації наголошують: обласний військовий комісаріат має налагодити співпрацю з представниками правоохоронних
органів. Адже нині виявлено факти, коли сільські
та селищні голови не сприяють представникам військових комісаріатів і не забезпечують координацію
діяльності робочих груп, які працюють у відповідних
населених пунктах.

ЗДОРОВІ

ЛУЦЬКІ ШКОЛИ
НЕ ЗАКРИЮТЬ
НА КАРАНТИН
Головний лікар міста Федір Кошель розповів, що
діти хворіють на ГРВІ щороку. У школах Луцька нині
збільшення захворюваності немає.
А начальник управління освіти Луцької міськради
ПРОТИСТОЯННЯ
Олег Гребенюк зауважив, що не потрібно сіяти паніку
серед жителів.
«У місті немає ні кору, ні гепатиту А, В. Жодна
школа в Луцьку не закрита. Епідемічної ситуації немає», – підкреслив Гребенюк.
Освітянин повідомив, що діти хворіли на сезонні
захворювання, але до карантинного порогу не дійшло.

Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газету

у поштову скриньку,
її можна передплатити

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

на 6 міс. –

Передплатний
індекс –

49831

Вартість передплати вказана
зку
без урахування послуг поштового зв’язку

4,29

В

иконавчий комітет Луцької
міської ради 18 лютого затвердив
граничну вартість проїзду в
маршрутних таксі міста: починаючи з 20
лютого лучани платитимуть три гривні за
проїзд.

З ініціативою підняти тарифи звернулися самі перевізники. Підприємці аргументують необхідність підняття ціни різким
збільшенням вартості пального. Як відомо,
з травня 2014 року до 20 лютого гранична
ціна проїзду була в межах 2,5 гривень. Для
окремих шести маршрутів тариф підвищили
до трьох гривень, оскільки маршрути мають
більшу протяжність. Наприклад, курсують
до приміських сіл Зміїнець, Липини, Гірка
Полонка.
Нині ж тариф у три гривні діятиме для
всіх маршруток. Водночас для дітей шкільного віку від 6 до 14 років вартість проїзду становитиме одну гривню. Як пояснив заступник луцького міського голови Тарас Яковлев,
тариф у три гривні встановлювали, виходячи
з вартості дизельного пального – 17 гривень
за літр. Втім нині його ціна вже є вищою.
За словами голови Асоціації перевізників
Волині Ігоря Семеніхіна, 75% в собівартості перевезень складають витрати на пальне.
При цьому рентабельність становить лише
5%, хоча для транспортної сфери вона має
бути на рівні 35%.

Зі слів Тараса Яковлева, тариф включає
5% рентабельності, амортизаційні відрахування, вартість дизельного палива в сумі
17 гривень за літр. Разом з тим, у тариф не
включено інвестиційну складову.
«Тариф у три гривні – це та ціна, яка дозволяє вивести автобус на рейс, заплатити
заробітну плату водіям, заправити транспортний засіб. Ми більшу рентабельність
поставити не можемо. Розумію, що 5% рентабельність може для когось означати наявність прихованих доходів, але, повірте,
цього немає. У тарифі 2,5 гривні їх немає і
в тарифі три гривні їх не буде», – пояснює
Яковлев.

Разом з тим, у міській раді визнають, що
визначити пасажиропотік поки що нереально. Адже для цього потрібно залучити 50
людей лише для одного маршруту. Обурело
членів виконкому й те, що досі немає системи видачі квитків пасажирам. Ініціативи немає як від пасажирів, так і від водіїв.
Водночас у мерії розглядають варіант,
аби й узагалі зменшувати кількість автобусів.
Уже нині їх менше. Якщо в 2009 році таких
було понад 400, то нині – більш як 200.
Рішення про підняття тарифу члени виконавчого комітету ухвалили з мінімальною
перевагою: 10 «За» при чисельності виконкому 19 осіб.

ДОБРА СПРАВА

Деякі навчальні заклади області закрили на
карантин через розповсюдження вірусу ГРВІ.
Щодо Луцька, то ситуація – стабільна.

Увага! Вартість
передплати на місяць –

ЛУЦЬКІ МАРШРУТКИ –
ПО ТРИ ГРИВНІ

грн

ДІТЕЙ, ЯКІ ХВОРІ НА РАК,
ЛІКУЮТЬ СМІХОМ

У Європі людина у білому
розцяцькованому халаті
з червоним носом давно
нікого не дивує. Психологи
довели, що лікування
сміхом та розваги для дітей
у лікарнях такі ж важливі,
як і медичні препарати.
Під час такої терапії діти
забувають про свій біль і
почуваються потрібними.
До того ж, лікар-клоун може
легше пояснити процедуру
лікування та навіть
перетворити її на гру.

15 лютого, у Всесвітній
день дітей, які хворіють на рак,
БФ «СТОПРАК» вперше організував групу лікарів-клоунів,
які щотижня відвідуватимуть
маленьких пацієнтів та даруватимуть їм посмішки.
«Я давно мріяла про цей
проект, але завжди бракувало
часу. Ми намагались шукати
кошти на ліки й самі препарати,
аби допомогти дітям вижити, а
реабілітацію відкладали на потім. Однак те, як психологічно
почувається дитина під час лікування, не менш важливо, ніж
фізичні показники, – розпові-

ДОРОГИЙ КОМФОРТ

УТРИМАННЯ
ЛІФТІВ
ПОДОРОЖЧАЛО
Виконавчий комітет Луцької
міської ради ухвалив
рішення про підвищення
тарифу на послуги, що
надає товариство з
обмеженою відповідальністю
«Спеціалізоване ремонтнобудівельне управління
«Волиньліфт» з повного
технічного обслуговування та
ремонту пасажирських ліфтів.

дає президент БФ «СТОПРАК»
Марія Адамчук. – До мене звернулися волонтери і запропонували започаткувати терапію
«Лікар-клоун», адже у кількох
містах України вона вже є. Я
радо погодилась, а у той час
БФ «Запорука» запросив до
себе у Львів чудового тренера,
лікаря-клоуна з Італії Роберто
Мік’єлона, тож була нагода повчитись і нашим волонтерам».

Тож у неділю хлопці, чи то
пак лікарі-клоуни Тімка і Кузя
завітали в онкогематологічний
центр ВОДТМО. Діти раділи
гостям.
«Згодом ми плануємо розширити волонтерську мережу.
Поки раз на тиждень дітей відвідуватимуть клоуни у білих
халатах, аби хоч трошки прикрасити життя у лікарні», – додала Марія Адамчук.

Таким чином, для обслуговування диспетчеризованих ліфтів
тариф складатиме 748,67 гривень
за один базовий ліфт на місяць, а
для недиспетчеризованих
725,15 гривень за один базовий
ліфт на місяць. Раніше тариф був
на рівні 553,62 та 549,69 відповідно.
Зі слів заступника начальника управління економіки Любові
Івевакової, підняття тарифу
пов’язане зі збільшенням рівня
мінімальної заробітної плати.
Колишній тариф розрахований,
базуючись на рівні мінімалки в
650 гривень, тоді як нині вона
становить 1218 гривень.
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СМЕРТЕЛЬНА РОЗВАГА

ЕКСТРИМ ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ:

ЮНАК ЗАГИНУВ, ДІВЧИНА В КОМІ
Ірина КАЧАН

Т

рагедією обернувся екстремальний
подарунок коханій на День
Валентина. Під час спільного
стрибка із 43-метрової вежі розірвалися
альпіністські мотузки, внаслідок чого 19річний юнак загинув, а 16-річна дівчина
отримала численні надважкі травми.
Як повідомили у прес-службі волинської
міліції, 15 лютого до Луцького міськвідділу
УМВС України у Волинській області надійшло повідомлення із Луцької міської клінічної лікарні про те, що до них каретою швидкої допомоги у тяжкому стані доправлено
хлопця та дівчину.
– Під час проведення реанімаційних заходів юнак, житель міста Рожища, помер, а
16-річну лучанку госпіталізували в реанімаційне відділення медичного закладу. Нині
дівчина перебуває у тяжкому стані, лікарі
борються за її життя, – розповіла заступник начальника слідчого управління УМВС
України у Волинській області Наталія Пасічник. – Було встановлено, що тілесні ушкодження пара отримала внаслідок стрибків із
сорокатриметрової башти, що в місті Луцьку на вулиці Єршова.
Правоохоронці встановили, що екстремальні послуги надавала молодіжна благодійна організація, яка належним чином
зареєстрована та має відповідні дозвільні
документи.
Працівники міліції оглянули місце події
та вилучили речові докази й спорядження, а
також опитали очевидців події.
Варто відзначити, що хлопець здійснював
такі екстремальні стрибки з висоти не один
раз, більше того – стрибав із парашутом, а от
дівчина стрибала вперше.
Повідомлення зареєстровано в Журналі
єдиного обліку заяв та повідомлень Луцького МВ УМВС України у Волинській області
та за погодженням із прокурором внесено
до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Розпочато кримінальне провадження за фактом смерті юнака.
Як стало відомо «Хронікам Любарта»,
19-річний Владислав Гуз і 16-річна Вікторія
Романчук зустрічалися більш як рік.
Батьки Вікторії не здогадувалися про те,
як їхня донька планує провести День Валентина. Дівчина, очевидно, не хотіла зізнаватися,
що наважилася на екстремальний стрибок.
«Вона сказала, що йде в кіно. Колись го-

Усіх, хто бажає матеріально допомогти
постраждалій, батьки просять
перераховувати кошти на два рахунки:
5274640009483976 («Банк Південний»)
– номер картки мами Романчук Жанни
Олексіївни, 5168757255016315 («ПриватБанк») – номер картки тата Савчука
Василя Олександровича. Мобільний
телефон мами – (050) 438-26-73.
ворила про те, що хоче спробувати, але ми
не схвалювали», – розповіла мама Жанна
Романчук.
За словами родичів, медики одразу
сказали, що Вікторія отримала травми, несумісні з життям. Та дівчина жива, нині перебуває у комі. Лікарі міркують над тим, як
далі лікувати постраждалу. І жодних шансів
не дають.
– У неї відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом кісток
лицевого черепа, закрита травма органів
грудини, правобічний пневмоторакс, забій
легень, забій серця, закрита травма живота,
перелом лівого стегна, обох кісток лівої гомілки, перелом кісток правої гомілки, перелом ребер справа, – констатує анестезіолог
ЛМКЛ Ігор Максимчук.
Нині сім’я дівчини дуже потребує матеріальної підтримки. Усі небайдужі можуть
перерахувати кошти на банківські рахунки
мами і тата постраждалої.
Організатори екстремальної розваги,
команда «Земля стрибків», коментувати
обставини трагедії поки відмовляються. Зізнаються, що самі не можуть збагнути, чому
трапилося таке нещастя, адже роупджампінг вважається безпечним видом розваг
серед екстремалів. На запитання, чому допустили до стрибків неповнолітню, непевно
відповідають, мовляв, дівчина сказала, що
батьки не проти.
За останні три роки ця екстремальна
розвага набула справжньої популярності серед волинської молоді. Ймовірно, що після
резонансної трагедії відчайдухів, спраглих
до гострих відчуттів, поменшає. Бо, як виявилося, роупджампінг все-таки може бути
смертельно небезпечним.
Тим часом правоохоронці з’ясовують
обставини нещасного випадку. А чи визнають організаторів екстремальних стрибків
винними і чи понесуть вони відповідальність, покаже час.
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СУМНІВНИЙ ГЕРОЙ
ОЙ

Е
ЕКС-НАРДЕП
ЕП
В
НІ
ВІД ВОЛИНІ
В РОЗШУКУ
У

К
Колишнього
керівника
««Укрспецекспорту» Сергія
гія
Бондарчука 16 лютого
Б
оголошено в розшук. Його звинувачують у
о
привласненні семи мільйонів доларів.
п

Закохані студенти Влад і Віка стрибали
ибали з
вежі разом у так званому «тандемі»,
мі», однак
замість адреналіну дівчина отримала
мала
страшні травми, а хлопець помер
р у лікарні..
Обидві мотузки – основна і страховка
ховка –
розірвалися в одному місці.

ХРОНІКЕР
Роупджампінг – напрямок
екстремального спорту, який
полягає у здійсненні стрибка з
висотних об’єктів природного
та промислового походженняя
з використанням професійного
го
альпіністського спорядження, яке
потребує постійного контролю,
ю,
періодичного огляду та спеціальних
альних
умов зберігання.
В основі здійснення безпечного
го
стрибка – принцип «маятника».
».
За рахунок принципу «маятника»
ка»
та динамічності альпіністичнихх
шнурів відбувається погашення
ня
динамічного навантаження відд
ривка, що дозволяє гарантувати
ти
безпеку стрибуна.
Для безпечної зупинки
падіння під час стрибка
ди
використовуються різні методи
навіски системи (залежно від
об’єкта, звідки здійснюється
стрибок). Уперше принцип
роуп-джампінгу було
винайдено та сформовано у
1989 році.

На сайті Міністерства внутрішніх справ Бондарчук
ч фігурує як особа, що переховується від органів
влади.
Зникнення датоване 28 січня. Суд дав дозвіл на
в
його
затримання.
й
Колишнього гендиректора держкомпанії з експорту
та імпорту озброєння «Укрспецекспорт», якою
п
Бондарчук
керував із 2005 до 2010 року, підозрюють у
Б
вчиненні
злочину за частиною 5 статті 191 Кримінальв
ного
кодексу (привласнення, розтрата майна в особлин
во
в великих розмірах).
Слід зауважити, що Сергій Бондарчук у 2010 році
отримав
звання Героя України за особисті заслуги пео
ред
р державою у розвитку військово-технічного співробітництва.
Був звинувачений Росією у нібито нер
легальному
постачанні озброєнь до Грузії напередодні
л
грузинсько-осетинського
конфлікту й оголошений
г
«persona
non grata» в Росії. А у 2013 році Грузія надала
«
йому
високу державну нагороду.
й
Як відомо, Сергій Бондарчук у 2002 році був обраний
н депутатом Верховної Ради у волинському мажоритарному
окрузі № 20. А із 2010 до 2013 року був одним
т
із
і керівників партії Віктора Ющенка «Наша Україна»,
а зрештою став ініціатором її розпуску.

СЛУЖУ УКРАЇНІ!

Н
НАВЕСНІ
І ВОСЕНИ
ЗНОВУ ПРИЗОВ У АРМІЮ
З
П
Петро
Порошенко 17 лютого підписав указ
про терміни проведення чергових призовів на
п
сстрокову військову службу та звільнення в запас
ввійськовослужбовців у 2015 році.

ВИМУШЕНІ ВТІКАТИ

НА ВОЛИНЬ ЩОДНЯ ПРИБУВАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

На Волині в кожному населеному пункті діють
штаби з надання допомоги переселенцям
із південно-східних регіонів. На сьогодні в
області налічується 3377 таких осіб.
Про це стало відомо 16 лютого під час оперативної наради у голови Волинської обласної
державної адміністрації Володимира Гунчика.
– Щодня область приймає від 15 до 20
внутрішньо переміщених осіб, – повідомив
заступник начальника управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій в
області Костянтин Романчук. – Наші працівники щодня перебувають у Києві на вокзалі,
куди централізовано привозять людей із зони
антитерористичної операції, а вже звідти їх
відправляють на Волинь.
За словами посадовця, в області наразі в
резерві є 71 об’єкт у сільській місцевості, де

можна розмістити 385 осіб. Проте, зважаючи
на ту кількість людей, яка прибуває щодня,
цього резерву вистачить трохи більше, ніж
на два місяці. Найгірша ситуація щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб спостерігається у Шацькому, Луцькому та Ковельському районах.
Як повідомила заступник начальника обласного центру зайнятості Алла Чубара, до
них по допомогу у працевлаштуванні звернулося 507 переселенців, із яких 141 особі вже
знайшли роботу. Зокрема, їх працевлаштовано у ТОВ «Кромберг & Шуберт Україна»,
ТОВ «Модерн-Експо», ТОВ «Фоззі-Фуд», ТОВ
«Сальве», Володимир-Волинську спеціалізовану школу-інтернат тощо.
– Також 18 переселенців пройшли підвищення кваліфікації, троє з них відкрили

власну справу, – зауважила Алла Чубара. – Ті
особи, які не звернулися до центру зайнятості
у пошуках роботи – це переважно жінки, які
перебувають у відпустці з догляду за дитиною,
особи, які перебувають у відпустці або самостійно працевлаштовані. Крім того, значний
відсоток становлять студенти та пенсіонери.
Проте 10 відсотків – це особи, які з невідомих
причин відмовилися від наших послуг.
Своєю чергою, директор департаменту
соціального захисту населення Оксана Гобод
зазначила, що тим внутрішньо переміщеним
особам, які не працевлаштуються протягом
двох місяців, буде зменшено соціальну виплату, яка на сьогодні становить 800 гривень на
місяць. Якщо ж така особа протягом чотирьох
місяців не знайде роботу – виплату буде припинено взагалі.

Згідно з документом, у 2015 році чергові призови
громадян України на строкову військову службу відбудуться у квітні-травні та у жовтні-листопаді. На строкову військову службу призвуть придатних за станом
здоров’я до військової служби в мирний час громадян
України чоловічої статі, яким до дня відправлення у
військові частини виповнилося 20 років, та старших
осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права
на звільнення або відстрочку від призову на строкову
військову службу.
Крім цього, указ передбачає звільнення у квітнітравні 2015 року в запас із Збройних Сил України,
інших військових формувань України, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців, які
вислужили встановлені строки строкової військової
служби.
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50 ВІДТІНКІВ «СВОБОДИ»

ДУМКИ З ПРИВОДУ

«СВОБОДНА» ЛЮБОВ
Євгенія СЕМЕНЮК
Оскільки з перших хвилин інтернет-публікації про
бійку в приміщенні Луцької райради редакцію «Хронік»
звинуватили у жовтизні, варто дещо детальніше
проаналізувати те, що відбулося за участі перших осіб
району цього понеділка.
З точки зору здорового міщанського глузду, нічого
видатного не сталося, подібних інцидентів хоч греблю
гати, та й для чого писати про один випадок політичного
інтиму, ігноруючи інший? Та й те, що справа дійшла до публічної бійки, теж уже нікого в цій державі не дивує, бо це
вже такий своєрідний етикет в українському політичному
паноптикумі.
Те, що під гарячу руку потрапив представник політичної сили, яка встигла прославитися показовим рукоприкладством, лише додає у ситуацію певного кармічного
сарказму. Це було б навіть смішно, якби водночас не відбувалися ще сумніші події.
Але насправді новина не в тому, що чоловік підняв
руку на дружину, не в тому, що наші політики, навіть найдрібнішого ґатунку, вже нічого не соромляться. Новиною
є якраз те, що жінка у цій ситуації дає відсіч так, що адміністративне порушення одразу перетворюється на міщанський анекдот. Б’єш – значить, любиш? А дай-но я тобі в
голову тарілкою кину, щоб ти навзаєм відчув, як я тебе
кохаю божевільно.
Привітати передову патріотичну партію з черговим
скандалом? Жодного бажання. Можемо лише подякувати за
рясний інформаційний привід, який насправді не має нічого
спільного з жовтизною. У приміщенні райради – бійка. Це
адміністративна надзвичайна подія. І ще – коли з’ясування
стосунків виходить за межі особистої території, це вже занадто, і сором’язливе мовчання про це межує з укриванням
правопорушення. Здається, у цьому плані наша тонка й делікатна преса вже намовчала більше, ніж треба.

ДЕПУТАТ-СВОБОДІВЕЦЬ БИВ
ДРУЖИНУ НА РОБОЧОМУ
МІСЦІ?
Андрій ЛУЧИК

У

понеділок, 16 лютого, в
приймальні заступника
голови Луцької
райради Вадима Веремчука (на
фото) на любовному ґрунті
трапилася бійка.
Як повідомляють джерела
«Хронік Любарта», до приймальні завітала дружина заступника
Софія. Секретарка (офіційно її
посада називається радник-консультант голови ради з питань
соціально-економічного та культурного розвитку) Ліля, з якою в
її чоловіка виник тонкий душевний зв’язок, почала насміхатися
із суперниці. Не витримавши
словесних знущань та піддавшись на провокацію, Софія вчепилася у волосся секретарки.
Почувши крики, зі свого кабі-

нету вийшов Вадим Веремчук
та почав з кулаками захищати
підлеглу. Оцінивши баланс сил,
дружина Софія в стані афекту
вирішила скористатися тарілкою, якою перевірила міцність
голови свого благовірного.
Далі приїхала карета швидкої, яка надала першу медичну
допомогу постраждалому. Міліція на місце подій не виїжджала.
«Хроніки Любарта» не змогли додзвонитися до Вадима
Веремчука, щоб дізнатися його

ПІДОЗРІЛО

НАВІЩО ГУРТОЖИТОК
УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКИЙ ЗАКРИЛИ?

Андрій ГЕРАСИМЧУК
У Луцьку зводять гуртожиток від
університету, який вже два роки тому
припинив існування. Місцеві активісти
б’ють на сполох про загарбання землі,
а чиновники розводять руками – за
законодавством, не можуть не надати
дозвіл на будівництво об’єкта.
За інформацією Самооборони Волині, на занедбаній території поблизу
місцевого меморіалу слави вмить розпочалися будівельні роботи. Земля на

вулиці Огієнка, 2 належить Луцькому
гуманітарному університету, який два
роки тому залишився без ліцензії. А на
земельні ділянці, згідно із паспортом
об’єкта, зводять навчальний заклад з
гуртожитками.
Екс-ректор ЛГУ Андрій Журавльов
неодноразово заявляв, що цю землю хочуть використати не за призначенням.
За роки існування університету на вулиці Огієнка мав бути спортзал. Проте
виш закрили, а будівельні роботи розпочалися.
Цього року замовник Журавльов
отримав документи для початку робіт.
Екс-ректор ЛГУ не вперше звертався у
будівельні департаменти для погодження процесу.
«Згідно із законодавством, ми не можемо не надати дозвіл для початку буді-

вельних робіт по гуртожитках», – проінформував Ярослав Матвіїв, заступник
начальника управління містобудування
та архітектури Луцької міськради.
Чиновник переконує, що приватизувати землю чи використовувати ділянку
не за призначенням замовнику буде важко. Окрім цього, управління зобов’язало
замовника погодити архітектурну складову будівлі.
Натомість громадські активісти говорять, що виявили достатньо доказів
того, що саме гуртожиток буде споруджено на вулиці Огієнка.
Із Андрієм Журавльовим нам не вдалося поспілкуватися – телефон не відповідає.
«Хроніки Любарта» стежитимуть за
подальшим розвитком подій навколо загадкового будівництва.

ХАБАРАМ – БІЙ

СБУШНИКИ ПРОСЯТЬ
«ЗДАВАТИ» КОРУПЦІОНЕРІВ
Управління СБУ у Волинській області
закликає громадян посприяти в антикорупційній діяльності правоохоронцям та
повідомляти про всі відомі випадки.
Про це повідомляє прес-служба УСБУ
у Волинській області.
«Якщо Вам стала відома інформація
щодо фактів корупційних правопорушень
серед службових осіб органів влади і управління, місцевого самоврядування, державних організацій, які наділені повноваженнями розпорядчих, контролюючих функцій
у сфері охорони здоров’я, освіти та науки,

соціальній сфері просимо негайно звертатися до Управління СБ України у Волинській області», – йдеться у повідомленні.
Звертатися можна за цілодобовою гарячою телефонною лінією: (0332) 24-40-25,
097-7- 911-911.
Інформацію, яка надійде, обов’язково
буде перевірено, обіцяють правоохоронці. Працівники СБУ переконують, що у
випадку підтвердження фактів корупції
готові діяти згідно з чинним законодавством, а пильним громадянам гарантована
конфіденційність.

версію подій. Мобільний депутата не відповідає.
Зазначимо, що Вадим Богданович раніше мав проблеми
з законом. Зокрема, як зазначає
газета «Віче-інформ», у 1995 році
Валентин Веремчук, будучи працівником Луцького міськвідділу
міліції, провів кілька місяців у
СІЗО за підозрою в серії збройних пограбувань автозаправних
станцій поблизу Луцька. Проте
тоді йому вдалося уникнути покарання.

У 2010 році Вадим Веремчук
обраний депутатом Луцької районної ради по Коршівському
одномандатному округу. З 2010
року – член Всеукраїнського
об’єднання «Свобода». Перед
обранням депутатом райради
Веремчук працював у ПП «Тиверія» та ПП «Лодомерія», які
часто виграють тендери на постачання продуктів харчування
в навчальні заклади Луцька та
Луцького району.

СПОРТ – СИЛА

У ЛУЦЬКОМУ ПАРКУ
ПЛАНУЮТЬ ВІДНОВИТИ
СПОРТПОЛЕ
На місці іподрому на території
Центрального парку культури
та відпочинку імені Лесі
Українки може з’явитися
футбольний майданчик та
легкоатлетичні доріжки.
Про це 18 лютого під час засідання виконавчого комітету повідомив секретар Луцької міської
ради Сергій Григоренко.
Виконком розглядав питання
про надання дозволу на розробку
детального плану території частини Центрального парку культури
і відпочинку імені Лесі Українки
на вулиці Глушець. У подальшому
проект винесуть на обговорення
громадськості та розгляд виконавчого комітету.
Григоренко зазначив, що на
земельній ділянці, де нині розташований іподром, був стадіон,
збудований до 900-річчя Луцька. Це був майданчик для занять
спортом, легкою атлетикою. Втім
у 2004 році землю було «непрозоро, без жодного аукціону» передано під кінноспортивну школу.
«Хоча я вважаю, що це спорт
елітний, і заможні люди, які відвідують школу, мають кошти,
можливості збудувати школу за
містом. Що це таке, коли за 200
метрів від проспекту Волі у нас
коні скачуть? Де це таке бачено?
Вільний час 50-100 «мажорів» не

вартий здоров’я тисяч дітей, які
туди ходили. Мало того, що віддано землю було непрозоро, то
вони ще там незаконно, без дозволів понабудовували споруд»,
– зазначив Григоренко.
Секретар повідомив, що за
відбудову спортивного майданчика готові взятися Федерація
легкої атлетики Волині та Школа
вищої спортивної майстерності
області. Зокрема, їх голови Володимир Рудюк та Андрій Авраменко невдовзі обіцяють представити
проекти реконструкції об’єкта.
«По-перше, є намір Федерації
футболу України виділити Луцьку чотири мільйони гривень на
штучне футбольне покриття. Подруге, пани Рудюк та Авраменко
будуть домагатися через федерації, аби нам дали частину грошей
у нинішньому році на облаштування легкоатлетичних секторів
навколо стадіону. Таким чином,
якщо це вдасться, ми за кілька
років відродимо стадіон разом з
легкоатлетичними секторами, які
будуть у власності міста», – пояснив Григоренко.
Чиновники сподіваються, що
єдина капітальна споруда біля
іподрому перейде у власність
міста. Решту – паркан, вольєри –
можна розібрати. Частину території (близько гектара) планують
віддати луцькому зоокуточку.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

23 ЛЮТОГО
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.45 Телемагазин
09.10, 20.00 Про головне
10.00, 04.30 Д/ф
10.45 Х/Ф «ПРОСТО УЯВИ»
13.20 Вікно в Америку
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Мультфільм
14.15 Чоловічий клуб. Бокс
15.10 Чоловічий клуб
15.40 Euronews
15.50 Книга ua
16.25 Х/Ф «ЛОНДОНСЬКА
РІЧКА»
18.05 Час-Ч
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
21.50 Ньюзрум Межигір’я
22.05 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Т/с «Таксистка»

ВІВТОРОК

24 ЛЮТОГО
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.30, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.05, 20.00 Про головне
10.00 Ньюзрум Межигір’я
10.15 Перша студія
11.10, 15.50, 04.30 Д/ф
12.00 Уряд на зв’язку з
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Мультфільм
14.10 Фольк-music
15.25 Euronews
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Т/с «Міс Марпл»
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Т/с «Таксистка»

Хроніки ЛЮБАРТА
№6 (207)
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, 23.20, 03.15
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/Ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»
22.00 «Гроші»
23.40 Т/с «Касл»
00.30 Х/Ф «КОМАНДА 49:
ВОГНЯНА ДРАБИНА»
02.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
07.20 Х/Ф «ТАКЕР: ЛЮДИНА
І МРІЯ»
09.30 Т/с «Покушение»
17.30 «Люстратор 7.62»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Слідчий Протасов»
21.30 «ДжеДАІ»
22.00 Х/Ф «МЕЖА РИЗИКУ»
00.10 Х/Ф «ЖУКИ»
02.00 Х/Ф «ПОСТРІЛ У ТРУНІ»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.00
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/Ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»
22.00, 01.10 Х/Ф «ДЕНЬ
БАБАКА»
00.20 Т/с «Касл - 2»
02.50 Т/с «Терпкий смак
кохання»
03.35 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦЬ»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40, 14.50 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Ера Стрільця»
13.05 Д/п «Атлантида»
14.10 Д/п «Квест»
15.50 Д/п «Автоентузіасти»
16.30, 19.00 Т/с «Слідчий
Протасов»
21.25 Ліга Чемпіонів.
Манчестер Сіті - Барселона
23.40 Про Лігу Чемпіонів +
огляд ігрового дня
01.00 Ліга Чемпіонів УЄФА.
Ювентус - Дортмунд
02.40 Х/Ф «БРАВІ ХЛОПЦІ»

ІНТЕР
06.35 «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, 12.25 Х/Ф «ЗОВСІМ
ІНШЕ ЖИТТЯ»
13.50, 14.20 «Сімейний суд»
15.20, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45 Т/с «Гречанка»
22.35, 04.20 Т/с «Голубка»
00.25 Х/Ф «ЇЇ СЕРЦЕ»
02.15 Т/с «Ейнштейн. Теорія
кохання»
03.00 Т/с «Сусіди»

МЕГА
06.00, 02.10 Скарб.ua
06.50 Україна: забута історія
07.40, 15.10 Охоронці Гітлера
08.30, 14.20 Смертельний
двобій
09.20, 04.40 Містична Україна
10.10, 19.20 Шукачі скарбів
11.00, 22.40 Океани
11.50, 17.40 Мегамисливці
12.40, 21.50 Шукачі
неприємностей
13.30, 14.00, 18.30, 19.00
Скарби зі звалища
16.00, 20.10 У пошуках істини
16.50, 21.00 Правила життя
23.30 Покер
00.20 Борджіа: історія клану
03.00 Війна всередині нас
03.50 Гордість України

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «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, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський
лікар»
14.50 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
22.35, 04.20 Т/с «Голубка»
00.25 Х/Ф «СИЛА ВІРИ»
02.20 Т/с «Ейнштейн. Теорія
кохання»
03.05 Т/с «Сусіди»

МЕГА
06.00, 02.10 Скарб.ua
06.50 Україна: забута історія
07.40, 15.10 Охоронці Гітлера
08.30, 14.20 Смертельний
двобій
09.20, 04.40 Містична Україна
10.10, 19.20 Шукачі скарбів
11.00 Невідомий океан
11.50 Найнебезпечніші
тварини
12.40, 21.50 Шукачі
неприємностей
13.30, 14.00, 18.30, 19.00
Скарби зі звалища
16.00, 20.10 У пошуках істини
16.50, 21.00 Правила життя
17.40 Мегамисливці
22.40 Океани
23.30, 03.00 Війна всередині
нас
00.20 Борджіа: історія клану
03.50 Гордість України
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СТБ
06.20 У пошуках істини
07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Зіркове життя.
Закарбовані у пам’яті»
10.00, 01.00 Х/Ф «АВАРІЯ ДОЧКА МЕНТА»
11.50 Х/Ф «НЕ МОЖУ
СКАЗАТИ «ПРОЩАВАЙ»
13.40, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
14.35 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Моя правда. Анастасія
Приходько. Викувана
чоловіками»
21.00 «Містичні історії-6 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.50 «Один за всіх»
02.40 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
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 Реальна містика
10.00 Т/с «Мій коханий геній»
13.50, 15.25, 17.10 Т/с «Слід»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»
19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Піти, щоб
повернутися»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ГЛАДІАТОР»

СТБ
05.30 У пошуках істини
06.15, 22.00, 18.00 ВікнаНовини
06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя. Бідні
родичі»
09.45, 19.10 «Моя правда.
Анастасія Приходько. Викувана
чоловіками»
10.40 «Правила життя. Вода:
що п’є Україна»
12.35, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.30 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Містичні історії-6 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
00.25 «Один за всіх»
01.55 Х/Ф «СКРИНЬКА МАРІЇ
МЕДІЧИ»
03.25 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зіркорий шлях
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»
11.50, 19.45, 02.10, 03.10
«Говорить Україна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Піти, щоб
повернутися»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Агент»

5

ICTV
05.25 Служба розшуку дітей
05.30 Мультсеріал «Том і Джері»
06.10, 19.15 Надзвичайні новини
06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.05 Т/с «У полі зору»
11.50, 13.15 Х/Ф «РОБОКОП»
14.05, 16.15 Х/Ф «РОБОКОП-2»
16.50 Х/Ф «РОБОКОП-3»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.10 Х/Ф «ЛИСТОНОША»
03.05 Х/Ф «НАЖИВКА»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин
06.30, 07.45 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.50 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.50 Т/с «Татусеві дочки»
09.45 Х/Ф «ЯНГОЛ
ОХОРОНЕЦЬ»
12.35 Т/с «Молодята»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.00, 01.15 Репортер
18.20, 00.35 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Т/с «Останній з Магікян»
22.40 Х/Ф «АВАНТЮРИСТИ»
01.20 Служба розшуку дітей
01.25 Х/Ф «АНОНІМ»
03.30 Зона ночі
05.10 25-й кадр

ICTV
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 03.55 Т/с «У полі зору»
11.50, 13.15 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.30, 16.15 Т/с «Опери»
16.45 Т/с «Убивча сила»

МУЗИЧНІ НОВИНИ
ЛУЧАНИН ЗАСПІВАВ
З СЕДОКОВОЮ

Е

патажна співачка Анна Седокова та лучанин Дмитро Монатік до Дня закоханих презентували спільну пісню «Тихіше».
Співак на своїй сторінці у соцмережі зазначив, що
в «творчому симбіозі народжується музика, що змушує серця битися по-особливому».
«Найбільш несподіваний дует двох абсолютно різних, але однакових у щирій любові до музики артистів.
Саме в такому творчому симбіозі народжується музика, що змушує серця битися по-особливому», – написано на сторінці Монатіка.
Прем’єра пісні відбулася 11 лютого.

«PAPA DUKE BAND»
ЇДЕ В ГОСТІ
navsi100.com

Н

авесні 2015 року відбудеться великий всеукраїнський тур Василя Попадюка з «Papa Duke Band».
Концертний тур, запланований в 15 містах, розпочнеться 30 березня виступом у Львівському Національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької і триватиме до кінця квітня.
Скрипаль-віртуоз Василь Попадюк та його «Papa
Duke Band» щороку грають понад 150 концертів по
всьому світу. Василь працює в стилістиці world music
– це суміш автентики різноманітних етносів світу,
поєднання класики і поп-музики, джазу і року. Багато хто вважає, що Василь вже давно створив власний
унікальний стиль. Артист живе в Канаді, та почувається українцем і репрезентує культуру України. На
всіх концертах він підкреслює свою національність
та включає в репертуар твори українських композиторів, національні та власні мелодії. Вільно грає на 15
інструментах і вимагає, щоб на спільних з іншими музикантами світу афішах було написано «Український
скрипаль-віртуоз Василь Попадюк».
У Луцьку шанувальники зможуть насолодитися
музикою «Papa Duke Band» 6 квітня.

23.25 Х/Ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ»

ДЖОННІ ДЕПП
ПОДАВСЯ
В РОКЕРИ

02.00 Х/Ф «ПІВНІЧНА КРАЇНА»

Tablo ID

18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Алхімік»

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.25 Репортер
08.05 Т/с «Татусеві дочки»
10.05 Т/с «Щасливі разом»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.40 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Т/с «Останній з Магікян»
22.40 Великі почуття
01.30 Т/с «Пліткарка-5»
03.40 Зона ночі
05.20 25-й кадр

А

мериканський актор Джонні Депп,
який кілька тижнів
ів тому
заявляв, що це огидно,
идно, коли
його колеги стають
ть зірками
музики завдяки кінославі,
вже передумав. Джонні,
онні, який
присягався, що гурту
ту «Джонні Депп Band» ніколи не ііснуватиме, увійшов до складу рок-тріо. Про це пише
«Contact Music».
Команду під назвою «Hollywood Vampires» створили Депп, Еліс Купер та гітарист «Aerosmith» Джо Перрі.
Дебютний виступ супергурту відбудеться у вересні на
фестивалі «Rock in Rio» в Ріо-де-Жанейро. Про це на
своєму офіційному сайті повідомив Купер.
Як відомо, Джонні Депп уже виходив на сцену з
такими колективами, як «The Black Keys», «Oasis» та
«Aerosmith», а ще грав із Мериліном Менсоном.

КІНОНОВИНИ
НА СТАРТІ – МЕЛОДРАМА
«ЛЮБИ МЕНЕ»

Н

арешті з’явився офіційний трейлер української
стрічки «Люби мене». Повнометражний фільм
глядачі зможуть оцінити 26 лютого. Улітку 2013 року
стрічку офіційно презентували в Монреалі. У перший
вікенд прокату в Туреччині подивитися «Люби мене»
прийшло 15 000 людей. Також фільм був на великих
екранах в Азербайджані, Данії, а зараз у прокаті в Америці. Відомий американський таблоїд «Thе Hollywood
Reporter» порівняв «Люби мене» з англійською соціальною комедією і високо оцінив роботу українського
оператора Святослава Булаковського.

Режисер фільму Марина Ер Горбач зазначила: «Ідея
зняти спільний українсько-турецький фільм народилася ще восени 2010 року. Це кіно, яке має об’єднувати.
Культури можуть бути різними, але емоції у всіх однакові. Фільм «Люби мене» буде особливо цікавий молодим українським жінкам, що, подібно до головної
героїні, хоч раз в житті робили дуже важливий вибір.
Можливо, сумнівалися, боялися... Зрештою, будь-який
доленосний вибір – це війна зі страхом».
Фільм розповідає про дві різні культури, розбіжності між якими зникають, коли йдеться про справжнє
кохання. Режисерам Марії Ер Горбач та Мехмету Багадиру Еру вдалося передати менталітет, звички та колорит – як український, так і турецький.
За сюжетом, молодий турок перед власним весіллям
опиняється в Україні. Він ще навіть ніколи не бачив наречену, яку обрали для нього батьки. У Києві Джемаль
зустрічає Сашу – вродливу українку, яка має стосунки
з одруженим чоловіком. Саша намагається розірвати
безперспективний любовний зв’язок і відволіктися за
допомогою Джемаля. Між ними спалахує пристрасть...

УКРАЇНСЬКА
КОРОТКОМЕТРАЖКА
ОТРИМАЛА НАГОРОДУ
«OMNI AWARDS»

С

оціальний короткометражний фільм «Ти поруч.
Віримо. Живем…», знятий для збору коштів на
допомогу сім’ям загиблих солдатів, отримав премію
«Omni Awards» у США. Кінострічка здобула срібло у
категорії «Неприбуткові проекти», а також бронзу в
категорії «Драма». Уперше за всю історію існування
премії її отримав ролик, виготовлений в Україні.
Сюжет стрічки – короткі спогади з життя однієї
сім’ї, яка ховає свого солдата. Щасливі спогади про те,
яким він був у дитинстві і молодості, змінюються кадрами його зборів в армію й похорону. Ролик фільмували в Києві.
«Ми намагалися дати зрозуміти: все, що відбувається, – зовсім близько, і, на жаль, може увійти в життя кожного з нас», – розповів генеральний продюсер
«GoodMedia Production» Кирило Тимошенко.

«ЛЮДИНА-ПАВУК»:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

К

інокомпанія «Sony Corporation» і «Marvel» перезапускатимуть фільм про людину-павука. Про це повідомляється на сайті «Marvel». Наголошується, що це
буде у фільмі «Перший месник: Громадянська війна».
Крім того, новий фільм про людину-павука заплановано на 28 липня 2017 року. Продюсерами стрічки
виступлять Кевін Фейдж і колишня співголова «Sony»
Емі Паскаль.
Поки невідомо, чи продовжить роботу над фільмом
актор Ендрю Гарфілд, який зіграв роль Пітера Паркера
в останніх фільмах.
За матеріалами navsi100.com
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СЕРЕДА

25 ЛЮТОГО
УТ1
06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.05, 20.00 Про головне
10.00, 04.30 Д/ф
11.00, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.30 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.15 Казки Лірника Сашка
14.25 Мультфільм
14.35 Як ваше здоров’я?
15.30 Euronews
15.45 Інша музика з Олексієм
Коганом
16.05 Т/с «Сержант Рокка»
18.15, 02.20 Новини. Світ
22.00 Слідство. Інфо
22.30 Слово
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Т/с «Таксистка»

ЧЕТВЕР

26 ЛЮТОГО
УТ1
06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.30, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.10, 17.20 Д/ф
11.00, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.20 Слідство. Інфо
12.50, 22.25 Слово
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Мультфільм
14.00 Надвечір’я
14.55 Світло
15.30 Euronews
15.35 Х/Ф «ГІМАЛАЇ - ТАМ, ДЕ
ЖИВЕ ВІТЕР»
18.15, 02.20 Новини. Світ
22.00 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Т/с «Таксистка»
04.30 Як ваше здоров’я?

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, 23.10
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/Ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»
22.00 «Поверніть мені красу»
23.30, 02.45 Т/с «Касл - 2»
00.20, 03.30 Х/Ф «ІЛЮЗІЯ
ПОЛЬОТУ»
02.00 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40, 14.50, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.25 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Ера Стрільця»
13.05 Д/п «Гуге. Загублене
царство Тибету»
14.10 Д/п «Квест»
15.50 Д/п «Автоентузіасти»
16.30, 19.00 Т/с «Слідчий
Протасов»
22.00 Х/Ф «ЇЇ ЗВАЛИ НІКІТА»
00.20 Х/Ф «З-ПІД ЗЕМЛІ»
02.00 Х/Ф «ВІДЬМА»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.15,
04.50 «Телевізійна служба
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/Ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»
22.00 «Сказочная Русь 2015»
22.30 «Право на владу - 2»
00.35, 03.10 Х/Ф «ЗАЛЯГТИ
НА ДНО У БРЮГГЕ»
02.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Ера Стрільця»
13.05 «Відеобімба»
16.30 Т/с «Слідчий Протасов»
18.50 15 Тур ЧУ. Чорноморець
- Іллічівець
21.30 «Буде бій». Всесвітня
серія Боксу WSB: Ukraine
Otamans (Украина) - Cuba
Domadores (Куба)
00.10 Х/Ф «ТОНКА ЧЕРВОНА
ЛІНІЯ»
03.00 Х/Ф «ВПЕРЕД ЗА
СКАРБАМИ ГЕТЬМАНА!»

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «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, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський
лікар»
14.50 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
22.35, 04.25 Т/с «Голубка»
00.25 Х/Ф «ВІН СКАЗАВ,
ВОНА СКАЗАЛА»
02.25 Т/с «Ейнштейн. Теорія
кохання»
03.10 Т/с «Сусіди»

МЕГА
06.00, 02.10 Скарб.ua
06.50 Україна: забута історія
07.40, 15.10 Охоронці Гітлера
08.30, 14.20 Смертельний
двобій
09.20, 04.40 Містична Україна
10.10, 19.20 Шукачі скарбів
11.00 Невідомий океан
11.50 Найнебезпечніші
тварини
12.40, 21.50 Шукачі
неприємностей
13.30, 14.00, 18.30, 19.00
Скарби зі звалища
16.00, 20.10 У пошуках істини
16.50, 21.00 Правила життя
17.40 Мегамисливці
22.40 Океани
23.30 Покер
00.20 Борджіа: історія клану
03.00 Війна всередині нас
03.50 Гордість України

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «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, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський
лікар»
14.50 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
22.35, 04.35 Т/с «Голубка»
00.25 Х/Ф «ТОБІ,
СПРАВЖНЬОМУ»
03.05 Т/с «Ейнштейн. Теорія
кохання»
03.50 Д/ф

МЕГА
06.00, 02.10 Скарб.ua
06.50 Україна: забута історія
07.40, 15.10 Охоронці Гітлера
08.30, 14.20 Смертельний
двобій
09.20, 04.40 Містична Україна
10.10, 19.20 Шукачі скарбів
11.00, 22.40 Океани
11.50 Мегамисливці
12.40, 21.50 Шукачі
неприємностей
13.30, 14.00, 18.30, 19.00
Скарби зі звалища
16.00, 20.10 У пошуках істини
16.50, 21.00 Правила життя
17.40 Найнебезпечніші
тварини
23.30, 03.00 Війна всередині
нас
00.20 Борджіа: історія клану
03.50 Гордість України

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Зіркове життя.
Випробування смертю»
10.00 «Моя правда. Анастасія
Приходько. Викувана
чоловіками»
10.50 «Моя правда. Лінда. Біла
ворона»
11.45 «Моя правда. Борис
Смолкин. Маленький чоловік
під високим підбором»
12.40, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.35 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Моя правда. Шура.
Таємне кохання»
21.00 «Містичні історії-6 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.20 Х/Ф «ОТРУТИ, АБО
СВІТОВА ІСТОРІЯ ОТРУЄННЬ»

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зіркорий шлях
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»
11.50, 19.45, 02.10, 03.10
«Говорить Україна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Піти, щоб
повернутися»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Агент»

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.35 «Зіркове життя. Зважені
та нещасливі»
09.35 «Моя правда. Шура.
Таємне кохання»
10.20 «Моя правда. Івар
Калниньш. Одружений
Казанова»
11.15 «Таємниці Х-фактора.
Серьогіна банда»
12.05, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.05 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.10 «Моя правда. Олена
Стеценко. У шлюбі з садистом»
21.00 «Містичні історії-6 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
02.00 Х/Ф «ПЕРСТЕНЬ ІЗ
АМСТЕРДАМУ»
03.20 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.10, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зіркорий шлях
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»
11.50, 03.00, 04.00 «Говорить
Україна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»
19.50 Футбол. Ліга Європи
УЄФА «Динамо» (Україна) «Генгам» (Франція)
22.00, 23.30 Т/с «Піти, щоб
повернутися»
23.00 Події дня
00.30 Т/с «Агент»

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.00, 03.35 Т/с «У полі зору»
11.45, 13.15 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.20, 16.15 Т/с «Опери»
16.45 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Україна. Код унікальності
21.20 Т/с «Алхімік»
23.20 Х/Ф «ВОЛОДАР БУРІ»
01.40 Х/Ф «НАЖИВКА»

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.25 Репортер
08.05 Т/с «Татусеві дочки»
10.05 Т/с «Молодята»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.40 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Т/с «Останній з Магікян»
22.40 Великі почуття
01.30 Служба розшуку дітей
01.35 Т/с «Пліткарка-5»
03.45 Зона ночі
05.25 25-й кадр

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
09.55, 03.25 Т/с «У полі зору»
11.40, 13.15 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.20, 16.15 Т/с «Опери»
16.40 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Алхімік»
23.25 Х/Ф «ПОЧАТОК»
02.00 Х/Ф «ГУРКІТ ГРОМУ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.25 Репортер
08.05 Т/с «Татусеві дочки»
10.05 Т/с «Щасливі разом»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.40 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Т/с «Останній з Магікян»
22.40 Великі почуття
01.30 Служба розшуку дітей
01.35 Т/с «Пліткарка-5»
03.45 Зона ночі
05.25 25-й кадр
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ЯКЩО ВАШ БАНК – НА ЗАМКУ

Дарина ГОГОДЗА

«Вибачте, ваша картка не
обслуговується. Зверніться до банку»,
«Вибачте, але ми не можемо видати
ваш депозит», «Вибачте, помилка
операції». Знайомі фрази? Вітаємо, ваш
банк погорів. Погана новина: ви не
можете зняти готівку чи розрахуватися
карткою в магазині. Гарна новина:
очевидно, ваш банк учасник Фонду
гарантування вкладів і вам вдасться
вернути частину коштів.
Такі новини, напевно, хоча б раз у
житті за останні десять років чув чи не
кожен п’ятий українець. Адже кількість
фінансових установ, що зазнають фіаско, періодично поповнюється новими
іменами, а перевіряти надійність банків
українці досі не навчилися. Більше того,
у нестабільній ситуації від кризи банку
не страхують ані фонди, ані репутація.
У цій ситуації потрібно на початку
збагнути, що крах вашого банку – це
зазвичай ваші проблеми, а не держави
чи органів місцевого самоврядування.
Ви укладали договір, ви довірилися
фінансовій установі й у випадку краху
банку маєте розуміти просту істину:
цивільно-правові стосунки потрібно
вирішувати в суді; сльози й мітинг тут
рідко комусь допомогли.

ХТО ТАКІ
ТИМЧИМЧАСОВІ
АДМІНІСТРАТОРИ
У 1998 році, аби убезпечити вкладників в Україні, було створено Фонд
гарантування вкладів. На початках
участь у ньому дозволяла відшкодовувати вклади, але не більш як 500 гривень. Пізніше, в 2001 році, сума відшкодування збільшилася до 1200 гривень.
А після кризи 2009 року вона зросла до
200 тисяч гривень.
Водночас у 2012 році розширили
повноваження Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб. Зокрема, йому
надали функції виведення неплато-

Фонд гарантування вкладів
відшкодував виплати 354 396
вкладникам. Станом на 1 січня
2015 року здійснюються виплати
для 158 719 вкладників. Вони
мають отримати відшкодування
на суму 10 066,5 мільйонів
гривень.
спроможних банків із ринку завдяки
введенню тимчасової адміністрації та
ліквідації неплатоспроможних банків.
Закон, який регулює діяльність Фонду,
прописує умови, за настання яких банк
можна віднести до категорії проблемних та неплатоспроможних.
Відповідно до закону України
«Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб», участь банків у Фонді
є обов’язковою. Банк набуває статусу
учасника Фонду в день отримання ним
банківської ліцензії та виключається з
числа учасників Фонду в разі ухвалення
рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідації банку.
Станом на 1 лютого учасниками
Фонду є 156 фінансових установ. Упродовж діяльності вони здійснюють відрахування до Фонду. У випадку невтішних фінансових показників, можливих
порушень в діяльності, Національний
банк ухвалює рішення про віднесення
фінустанови до розряду неплатоспроможних. Наступного дня він вводить
в керівництво банку тимчасову адміністрацію, яка діятиме протягом трьох
місяців. Інформацію про таке рішення
можна прочитати на сайті Фонду, Нацбанку, в газеті «Урядовий кур’єр» або
безпосередньо у банку. Нині такі адміністрації працюють у 44 установах.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО
В БАНКУ ВВЕЛИ
АДМІНІСТРАТОРІВ
На ділі нове керівництво має визначити, чи можливо оздоровити банк, зна-
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можуть бути вкрай серйозні ситуації,
наприклад, хвороба.
Окрім цього, під час дії тимчасової адміністрації мають виплачувати
кошти, які є на поточних рахунках у
банку. До слова, депозит виплачується
в національній валюті, незалежно від
валюти вкладу.

КОЛИ БАНК ЛІКВІДУЮТЬ

йти інвесторів для фінустанови, або ж
розпочати процедуру банкрутства. Під
час тимчасової адміністрації виплати
коштів здійснює сам неплатоспроможний банк у межах його фінансових можливостей, але не більш як 200 тис. грн.
Тому подавати до Фонду заяви на
виплату коштів за договорами банківського рахунку та за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до введення та під час тимчасової
адміністрації у неплатоспроможному
банку, не потрібно.
Якщо термін дії депозитного договору закінчується під час дії тимчасової адміністрації, ви можете отримати

суму не більш як 200 тисяч гривень з
урахуванням відсотків, які нараховано
до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Фонд визначає банк,
куди вкладники можуть звернутися для
повернення вкладів. При цьому варто
мати при собі ідентифікаційний код,
паспорт. Наприклад, нині відбувається
виплата депозитних рахунків вкладників Волині «VAB-банку» у відділеннях
«ПриватБанку».
Втім у більшості випадків, якщо в
банк уже ввели тимчасову адміністрацію, виплачувати вклади він просто не
здатен і просить зачекати закінчення
дії тимчасових керівників. Винятками

Якщо тимчасова адміністрації не
змогла знайти інвестора для банку, Нацбанк ухвалює рішення про відкликання
ліцензії і призначає уповноважену особу – ліквідатора. Нині в стадії ліквідації
34 банки, в тому числі один волинський
– «Західінкомбанк».
Після ухвалення рішення про ліквідацію банку протягом 30 робочих днів
із дня початку виплат вкладник може
отримати свої кошти в межах гарантованої суми відшкодування безпосередньо у відділеннях банку-агента. Після
закінчення зазначеного терміну виплати гарантованої суми відшкодування
відбуватимуться за результатом розгляду індивідуальних письмових звернень вкладників (заяв) до Фонду. Загалом процедура ліквідації може тривати
протягом року. Тобто впродовж цього
часу можна отримати свої кошти.
Якщо ж депозит перевищує 200 тисяч гривень, вкладникам варто подати
заяву ліквідатору про вимоги до банку.
Для цього закон передбачає 30 днів із
моменту повідомлення про відкликання в банку ліцензії. Вимоги кредиторів
будуть задоволені у міру продажу майна банку.

У ЯКИХ БАНКАХ ДІЄ ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ?
1. ПАТ «ЗЛАТОБАНК»
2. ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»
3. ПАТ «КБ «НАДРА»
4. АТ «ІМЕКСБАНК»
5. АБ «УКООПСПІЛКА»
6. ПАТ «ПРОФІН БАНК»
7. ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
8. ПАТ «БАНК КАМБІО»
9. ПАТ «ВБР»
10. ПАТ «БГ БАНК»
11. ПАТ «ЛЕГБАНК»
12. ПАТ «ВіЕйБі Банк»
13. ПАТ «МІСЬКИЙ

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»
14. ПАТ «МЕЛІОР БАНК»
15. ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»
16. ПАТ «КБ «АКСІОМА»
17. ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»
18. АБ «ПОРТО-ФРАНКО»
19. Банк «Демарк»
20. АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»
21. ПАТ «ГРІН БАНК»
22. ПАТ «АКТАБАНК»
23. ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»
24. ПАТ «ТЕРРА БАНК»
25. ПАТ «КБ «УФС»

26. АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»
27. АТ «ЄВРОГАЗБАНК»
28. АТ «ФІНРОСТБАНК»
29. ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ
БАНК»
30. ПАТ «АКБ Банк»
31. ПАТ «Західінкомбанк»
32. ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
33. ПАТ «КБ
«ПРОМЕКОНОМБАНК»
34. ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»
35. ПАТ «БАНК ФОРУМ»
36. АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»

37. АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
38. ПАТ «РЕАЛ БАНК»
39. ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ДАНІЕЛЬ»
40. АТ «БАНК «ТАВРИКА»
41. АТ «ЕРДЕ БАНК»
42. ПАТ «АКБ «БАЗИС»
43. ПАТ «Інноваційнопромисловий банк»
44. ПАТ «Банк «Столиця»
(Згідно з даними сайту
www.fg.gov.ua)

ДОРОСЛІ ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ

ЧИ БУДЕ МАСЛЯНА ДЛЯ ЛУЦЬКИХ ДНЗ ІЗ МАСЛОМ?
Тетяна ГРІШИНА
До редакції «Хронік Любарта»
звернулися батьки дошкільнят. Їхні
діти розповідають: у садочку на обід
подавали манку, зварену на воді. Чи це
правда та як виникла така ситуація, ми
спробували з’ясувати.
В управлінні освіти підтверджують:
близько двох тижнів луцькі дошкільнята
недотримували молочні продукти. Нині
нарешті документи в порядку та постачання молочки налагоджено. Втім чи надовго, адже, схоже, луцьких дітлахів невдовзі очікують ще й проблеми з маслом.
Обмеження раціону малюків спричинили проблеми з визнанням результатів тендеру на закупівлю молочних
продуктів, який провели ще в кінці
2014 року. Начальник управління освіти
Луцької міської ради Олег Гребенюк підтверджує, що постачання молока протягом певного часу справді було призупинено. Це пов’язано з тим, що новий
договір на купівлю продуктів не підписали, оскільки один із учасників торгів
подав скаргу на рішення тендерної комісії до Антимонопольного комітету.

Поки тягнулися процедури оскарження, закупити молоко за рахунок
міського бюджету чиновники не змогли, оскільки не був затверджений
міський бюджет. Коли ж сесія міської
ради затвердила головний фінансовий
документ міста, виконавчий комітет
міської ради ухвалив рішення про перерозподіл видатків бюджету міста.
Цим документом збільшили видатки
для дитячих дошкільних закладів на закупівлю продуктів харчування. Зокрема, для придбання молочних продуктів
для малюків у сумі 297 тисяч гривень.
Нині в молочному тендері поставлено
крапку, втім учасники затяжного конкурсу залишилися при своїй думці.

МОЛОЧНІ СПРАВИ
У тендері на продаж молока для дошкільнят Луцька брали участь чотири
компанії. Найнижчі ціни запропонували «Радивилівмолоко» (6,74 грн/л) та
ПП «Торгпродгруп» (6,65 грн/л), яке і
визнали переможцем торгів.
Утім пізніше ПП «Торгпродгруп»
відмовляється від статусу переможця
тендеру і переможцем оголошують «Ра-

дивилівмолоко». Незгодним з результатами стає ПП ТД «Тиверія», яке теж
брало участь в торгах. Підприємство
подало скаргу до АМКУ.
«Було проведено низку перевірок.
Повний пакет документів подано до Антимонопольного комітету, ми отримали
відповідь, де вони повністю підтвердили правоту рішення нашого тендерного
комітету щодо молока. А «Тиверії» в задоволенні скарг відмовили», – коментує
ситуацію Олег Гребенюк.
«Скаржник говорив, що пріоритет
треба надавати не ціні, пріоритетною
має бути так звана сировинна зона.
Хоча у законодавстві тут не говорять
про обов’язковий порядок, а суто рекомендаційний», – пояснює чиновник
одну зі скарг «Тиверії».

ЗАТЯЖНИЙ ТЕНДЕР
У кінці 2014 року свої пропозиції
на постачання масла представили п’ять
компаній. Найнижчою була заявлена
ціна компанії «Торгпродгруп» – 51 грн/
кг. ТОВ «Радивилівмолоко» пропонувало 57,5 грн/кг.
«Обидва лоти (масла і молока) спо-

чатку виграла фірма «Торгпродгруп».
Тоді виявилося, що була арифметична помилка. І лот по маслу виграв «Радивилівмолоко», а по молоку – «Торгпродгруп».
Через деякий час нас повідомляють, що
переможців поміняли. Обидва відмовилися. Але, як на мене, це ознаки змови
учасників?» – зазначив Василь Місюрук,
керівник ПП ТД «Тиверія», яка теж брала
участь в тендері.
Таким чином ТОВ «Радивилівмолоко» було визнано переможцем тендеру
з постачання масла. Втім пізніше переможцем конкурсу оголошують компанію «Торгпродгруп», адже, як уже вказав пан Місюрук, надійшла письмова
відмова ТзОВ «Радивилівмолоко» від
підписання договору на постачання
вершкового масла, пропозиція якого
була акцептована.
ПП ТД «Тиверія» з результатами
торгів не погодилася і подала скаргу до
Антимонопольного комітету. 18 лютого 2015 року на сайті «Вісника державних закупівель» оприлюднено рішення
АМКУ за результатами скарги «Тиверії».
Претензії були щодо якості продукції переможця та наданої документації.

Якщо щодо першого пункту в комісії зауважень не було та дії управління визнали правильними, то зауваження щодо
процедури закупівлі були суттєві. У звіті
зазначається, що учасники тендеру мали
надати документи, які підтверджували б відповідність пропозиції учасника
кваліфікаційним та іншим вимогам замовника. Втім ПП «Торгпродгруп» та
ТОВ «Велес Волинь» не надали документального підтвердження про наявність
аналогічних договорів на постачання
вершкового масла, а «Велес Волинь» не
надала належних документів щодо наявності транспорту для постачання масла.
Відтак колегія АМКУ за результатами скарги зобов’язати управління
освіти Луцької міської ради скасувати
всі рішення, ухвалені після розкриття
пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі «Масло вершкове з умістом жиру не нижче 72,5 %»
та завершити процедуру закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про
здійснення державних закупівель».
Вочевидь свіже рішення за результатами скарги призведе до проведення повторного тендеру на закупівлю масла.
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ЩО ЗМІНИТЬСЯ В РАЗІ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ВОЄННОГО СТАНУ?

Анна МАЛЯР, «Українська правда»

Н

аша країна майже рік
перебуває в стані гнітючого
очікування введення воєнного
стану, і щодня така вірогідність лише
збільшується. У суспільстві триває
запекла дискусія з приводу доцільності
такої міри. При цьому аж ніяк не всі
знають, які правові наслідки настануть
для кожного в разі запровадження
воєнного стану.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
ПРО ВОЄННИЙ СТАН?

В України, на щастя, немає досвіду
застосування закону «Про правовий режим воєнного стану». Тому оцінити його
ефективність та досконалість юридичної
техніки доволі складно, адже саме практика застосування закону найкраще
виявляє неточності та вади правових
норм. Підручники та фахова юридична
література висвітлюють тему правового
режиму воєнного стану дуже стисло або
взагалі містять лише переказ тексту самого закону.
Ніде правди діти, ця тема завжди
здавалася неактуальною та нецікавою
через малоймовірність, як усім раніше
здавалося, запровадження воєнного
стану.
Проте в умовах фактичної війни де-

путати опрацювали законодавство про
воєнний стан і внесли до нього дуже
практичні зміни. Це свідчить про те, що
влада вже прораховує всі механізми реалізації воєнного стану на випадок його
реального введення.

ЩО ТАКЕ
ВОЄННИЙ СТАН?
Воєнний стан – це особливий правовий режим, який передбачає:
1) надання спеціальних повноважень державним органам влади, потрібних для відвернення загрози;
2) тимчасове обмеження прав і свобод громадян;

3) тимчасове обмеження законних
інтересів юридичних осіб.
Режим воєнного стану в Україні
може запроваджуватися в разі збройної агресії, загрози нападу, небезпеки
державній незалежності України та її
територіальній цілісності. Тобто формально підстави для введення воєнного
стану є.
Воєнний стан вводиться указом
Президента й затверджується Верховною Радою. Законом надається два дні
Верховній Раді для затвердження указу.
Після цього указ негайно оголошується
в засобах масової інформації.
Що важливо, воєнний стан може
вводитися не лише на території всієї держави, а й в окремих місцевостях.

Під час введення воєнного стану можуть запроваджуватися наступні заходи:
• трудова повинність для працездатних
осіб із метою виконання робіт, що мають
оборонний характер;
• використання потужностей і трудових
ресурсів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для потреб
оборони;
• комендантська година;
• особливий режим в’їзду й виїзду;
• перевірка документів у громадян, огляд
речей, транспортних засобів, багажу;
• контроль за діяльністю ЗМІ, установ і
організацій культури, друкарень;
• квартирна повинність фізичних і юридичних осіб для розквартирування військовослужбовців.
Проте днями Верховна Рада проголосувала за зміни щодо квартирної повинності під час воєнного стану. Тобто
після підписання закону Президентом та
оприлюднення у дію вступлять такі зміни: розселяти по квартирах зможуть не
лише військових, але й особовий склад
органів і підрозділів цивільного захисту,
а також евакуйоване населення.

ЯКІ ПРАВА МОЖУТЬ
ОБМЕЖУВАТИСЯ

У період воєнного стану може обмежуватися право на вільне пересування. Також обмежується право власності
через примусове відчуження майна у
фізичних та юридичних осіб на потре-

би оборони. Слід сказати, що законом
передбачена компенсація за таке вилучення, а також повернення майна в разі
його збереження під час використання
в період воєнного часу.
Дещо обмежуються й трудові права через введення трудової повинності.
Але, разом із тим, законом передбачається соціальний захист, право на відпочинок та мінімальна заробітна платня.
Не можуть обмежуватися в період
воєнного стану такі фундаментальні
права людини, як право на життя, на
повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість, право на рівність
перед законом, право на житло.

ЧИЇ ПОВНОВАЖЕННЯ
НЕ МОЖНА
ПРИПИНЯТИ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ

Зверніть увагу, що в умовах воєнного часу забороняється проведення
виборів, референдумів, страйків та внесення змін до Конституції.
Не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради, Уповноваженого Верховної Ради із прав людини,
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також
судів, органів прокуратури України,
органів, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, досудове розслідування.
Невиконання вимог правового режиму воєнного стану тягне за собою
відповідальність, передбачену законом.

НАПОГОТОВІ

КУДИ ХОВАТИСЯ ЛУЧАНАМ У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Якщо на стіні будинку, де ви проживаєте,
розміщено напис «УКРИТТЯ», отже, у підвалі
можна буде переховуватися на випадок
надзвичайної ситуації. Підвальне приміщення
– найпростіший тип укриття.

За матеріалами сайту «ВолиньPost», у таких
захисних спорудах перекриті щілини захищають населення від світлового випромінювання
повністю, від ударної хвилі – у 1,5-3 рази, від
проникної радіації та радіоактивного випромінювання – у 200-300 разів, а також надійно
захищає від осколкових і кулькових бомб, від
запалювальних засобів.
Як повідомив 17 лютого міський голова
Луцька Микола Романюк, наразі в місті проведено повну інвентаризацію бомбосховищ.
«На стінах будинків у Луцьку розміщено
вказівники. На жаль, багато мешканців засмітили підвали. І якщо колись вони були передбачені як протирадіаційні укриття, то тепер захаращені», – зазначив мер.
Також на стінах будинків розміщено довідкову інформацію від Державної служби із надзвичайних ситуацій у Волинській області про
те, як правильно діяти при бойових діях, проведенні тимчасової евакуації цивільного населення, артобстрілу, якщо стався вибух.
При цьому в повідомленні зазначається, що
укриття має бути хоча б мінімально поглибленим, і, разом з тим, перебувати подалі від споруд, які можуть завалитися зверху при прямому
влученні чи спалахнути.
Якщо захисна споруда відсутня в районі
розміщення вашого будинку, то треба використовувати для укриття підвальне приміщення
будинку, в якому проживаєте, а у разі його відсутності – ховатися в підвальному приміщенні
сусіднього або найближчого до вас будинку.
Щодо Волинської області загалом, то фонд
захисних споруд цивільного захисту області
складає 829 штук загальною місткістю 202 тисячі 271 особа, в тому числі: сховищ – 94, протирадіаційних укриттів усіх груп – 188, підвальних
та інших заглиблених приміщень – 547.

ПЕРЕЛІК ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТІВ МІСТА ЛУЦЬКА
1. КП ІАЦ «Волинь-енергософт», вул. Винниченка, 67
2. ПАТ «Луцькпластмас»,вул. Рівненська, 76а
3. ПАТ «ЕНКО», вул. Електроапаратна, 3
4. ПАТ «ЕНКО», вул. Електроапаратна, 3
5. ТзОВ «Луцьккомунмаш», вул. Дубнівська, 22а
6. ПАТ «Електротермометрія», вул. Ковельська, 40
7. ТзОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», вул. Єршова, 1
8. ПрАТ «Волтекс» (ТзОВ «Фаворит Л»),
вул. Карбишева, 2
9. ПрАТ «Волтекс» (ТзОВ «Фаворит Л»),
вул. Карбишева, 2
10. ПрАТ «Волтекс» (ТзОВ «Фаворит Л»),
вул. Карбишева, 2
11. ДП «АЗС № 1 АТ АК «Богдан Моторс»,
вул. Рівенська, 42
12. Луцький гуманітарний університет
(Луцький інститут розвитку людини університету
«Україна»), вул. Георгія Гонгадзе, 5
13. ПП «Кобак і К», вул. Лідавська, 1
14. ВАТ «Каскад-Продакшин» ЛТД, вул. Єршова, 3
15. ПП «Вір», вул. Рівенська, 54
16. ТзОВ «Торговий дім Любарт»,
вул. Підгаєцька, 13а
17. Луцька міська клінічна лікарня,
просп. Відродження, 13
18. Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації,
вул.Теремнівська, 85а
19. Цех ДЕТЕК «Галременерго», вул.Залізнична,1
20. ПАТ «ВГП» (Волиньголов-постач),
вул. Георгія Гонгадзе, 25
21. ВАТ «ЛКПК» (ПАТ «Луцька картонно-паперова
фабрика»), вул. Карбишева, 3
22. ТОВ «Луцький м’ясокомбінат № 1»,
вул. Лідавська, 2
23. ВКФ «Меблі», вул. Лідавська,8
24. Луцький ЦТКП Волинської філії
ПАТ «Укртелеком», просп. Перемоги, 2
25. ПАТ «СКФ Україна», вул. Боженка, 34
26. Академія рекреаційних технологій і права,
вул. Карбишева, 2
27. АТЗТ «Луцький завод ВПД» (ТзОВ «Деймос-М»),

вул. Індустріальна, 4
28. МП «Полум’я» (Полікруд), вул. Заводська, 22
29. СМП «Луцькагробуд», Луцькінвестбуд (Луцька
районна дитячо-юнацька спортивна
школа), вул. Володимирська, 91 (106)
30. Підприємство «Волинь-автомотосервіс»,
вул. Підгаєцька, 3
31. ПАТ «Теремно Хліб», вул. Підгаєцька,13б
32. Госпіталь інвалідів ВВВ, вул. Стефаника, 3а
33. ПП «Волиньферо-метал» (Інтертрейд),
вул. Індустріальна, 6
34. ТзОВ ТД «Луцьккондитер»,
вул. Володимирська, 57а
35. Волинська філія ДУ «Держгрунтохорона»,
вул. Глушець, 49
36. Луцький КХП № 2, вул. Молодогвардійська, 11
37. КТ «Волиньбудкомплект», вул. Мамсурова, 10а
38. Апеляційний суд, вул. Червоного Хреста, 10
39. Залізнична ст. Луцьк, вул. Стрілецька, 49
40. ПП «ВВС», вул. І.Франка, 44
41. Луцький національний технічний університет,
вул. Потебні, 56
42. ТзОВ «Луцькспецбуд», вул. Клима Савура, 33
43. ТзОВ «Завод будівельних конструкцій»,
пров. Комунальний, 4
44. ПАТ «Волиньобленерго», вул. Єршова, 4
45. ДП «АЗС № 1 АТ АК «Богдан Моторс»
Рівненська, 42
46. Підприємство електротранспорту,
вул. Даньшина, 1/52
47. Наркодиспансер, вул. Карбишева, 4
48. ПрАТ «Декстон», вул. Трункіна, 12
49. КП «Луцькводоканал», вул. Дубнівська, 26
50. Обласна дитяча лікарня, просп. Відродження, 30
51. ТзОВ «Денвел», вул. Рівненська, 76а
52. ПАТ «Волиньгаз», вул. І.Франка, 12
53. АТС-6 Волинська Філія ПАТ «Укртелеком»,
вул. Кривий Вал, 28
54. ЖКП № 3, вул. Гулака-Артемовського, 3
55. КП «Луцькводоканал», вул. Селищна
56. Луцький КХП № 2, вул. І.Франка, 46

57. ТОВ «Стілус», вул. Єршова, 11
58. Залізнична ст. Гнідава, вул. Мамсурова, 6
59. ПрАТ «Волинська обласна друкарня»,
просп. Волі, 27
60. ЖКП № 3, вул. Винниченка, 25
61. ЖКП № 3, вул. Винниченка, 25
62. Східноєвропейський національний університет
ім. Лесі Українки, просп. Молоді, 12
63. СШ № 9, вул. Потапова, 30
64. Школа-інтернат, вул. Дубнівська, 32
65. Школа-інтернат, вул. Дубнівська, 32
66. УДППЗ «Укрпошта», вул. Пушкіна, 9
67. Обласна психлікарня, вул. Теремнівська, 98
68. ЖКП № 3, вул. Словацького, 11
69. ЖКП № 3, просп. Волі, 8
70. ЖКП № 3, просп. Волі, 10
71. Обласний Український муз-драм. театр
ім. Т.Г. Шевченка, вул. Театральна, 1
72. Обласна інфекційна лікарня, вул. Шевченка, 30
73. ЖКП № 3, вул. П’ятницька гірка, 2
74. КП «Промбуд» – 6 (ТзОВ «Пластиком-Луцьк»),
вул. Ковельська, 3
75. Обласна телерадіокомпанія, вул. Словацького, 9
76. СШ № 16, вул. Корольова, 7
77. Територіальний центр соціального
обслуговування, вул. Д.Галицького, 18
78. СШ № 2, вул. Львівська, 28
79. ПАТ «Луцьке АТП 10727», вул. Єршова, 6
80. ЖКП № 11, вул. Можайського, 4
81. ПрАТ «Луцьке АТП-10701», вул. Зв’язківців, 1
82. ПАТ «Волиньдревпром», вул. Ковельська, 68
83. ПАТ «Полімер», вул. Дубнівська, 47в
84. ТзОВ «Феміда-інтер», вул. Дубнівська, 36
85. Обласна рада профспілок, вул. Волі, 6
86. СШ № 5, вул. Перемоги, 16
87. СШ № 5, вул. Перемоги, 16
88. ЖКП № 3, вул. Л.Українки, 30
89. ЖКП № 3, вул. Волі, 11
90. ЖКП № 3, вул. Волі, 9
91. ЖКП № 3, вул. Волі, 23
92. Свято-Троїцький собор, вул. Паркова, 2
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В ПЕНСІЙНІЙ РЕФОРМІ

Мая ГОЛУБ

енсійна реформа є
неминучою для України,
та й потрібною. Політики
впродовж останніх років ставили
собі завдання підвищувати пенсії.
Це відбувалося навіть тоді, коли
економічна ситуація в країні була
не зовсім стабільною.

П

Пенсіонери – це велика кількість
виборців. Політики розуміють, що
їм треба з ними «рахуватися», щоб
не втратити своє «місце під сонцем».
У 2004 році прем’єр-міністр Віктор
Янукович підвищив пенсії перед президентськими виборами. Після цього
пенсії поступово підвищували й надалі.
Проте є проблема – дефіцит Пенсійного фонду України. Навіть в часи
кризи 2008 – 2009 рр. розмір пенсій
збільшували. У зв’язку з цим почав
рости дефіцит держбюджету.
Зараз в Україні солідарна пенсійна
система. Люди, які працюють, сплачують соціальний внесок, що йде у
Пенсійний фонд. З цього фонду виплачують пенсії. Мінімальна пенсія в
Україні складає 949 гривень.
За даними аналітиків Інформаційної кампанії «Сильніші разом!»,
співвідношення тих, хто працює, (хто
платить єдиний соціальний внесок)
наблизилось 1:1. Тобто кожен українець, який працює, зі своєї зарплати
утримує одного пенсіонера.
Як пише сайт focus.ua, на погашення дефіциту Пенсійного фонду
України з держбюджету виділяють величезні суми. Наприклад, в 2013 році
дефіцит складав майже 22 млрд грн, в
2014 році – майже 18 млрд. Це означає, що в Пенсійному фонді бракує
коштів. Основна причина дефіциту в
тому, що й досі не можуть звести дебет з кредитом.
Натомість міністр соціальної політики Павло Розенко оцінює, що у
2015 році бюджетна дотація Пенсійного фонду становитиме 90 мільяр-

На Театральному майдані
у Луцьку вдалося записати
думки пенсіонерів про
ймовірне підвищення
пенсійного віку в
майбутньому. Також вони
розповіли про те, як їм
вдається прожити на кошти,
що виплачує їм держава.
Більшість з опитаних не
задоволені розміром пенсій,
враховуючи великий стаж
роботи. Одна з пенсіонерок
після опитування навіть
розплакалася, адже
мізерна пенсія не дозволяє
забезпечити себе, а їй ще
хотілося б допомагати
іншим.

КІЛЬКІСТЬ ПЕНСІОНЕРІВ
РІВ У ЛУЦЬКУ ТА ОБЛАСТІ
ОБЛАС ТА РОЗМІР ЇХ ПЕНСІЙ
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від 1000 до
1500 грн
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понад
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дів гривень. Про це пише «Незалежне
бюро новин».
Ці кошти потрібні, щоб своєчасно виплачувати пенсії у відповідному
розмірі.

СКІЛЬКИ ПЕНСІОНЕРІВ
У ЛУЦЬКУ Й НА ВОЛИНІ
В управлінні Пенсійного фонду
України у Луцьку повідомили, що
станом на січень 2015 року в місті є
51 319 пенсіонерів. А середня пенсія
– 1468 грн 72 коп. Торік була трохи
менша сума – 1410 грн 56 коп.
Станом на 1 січня 2015 року в
Луцьку 4 448 пенсіонерів отримують
пенсію до 1000 грн, від 1000 до 1500
грн – 32 882 осіб, понад 1500 грн – 13
989 пенсіонерів.
У Волинській області є 281 тисяча
641 пенсіонер. Середня пенсія складає
1 392 грн 83 коп. Про це повідомили в
управлінні Пенсійного фонду України
у Волинській області. Наразі в області
є 46 тисяч 878 пенсіонерів, які працюють. Середній розмір їхніх пенсій – 1
395 грн 61 коп. Спецпенсії в області
отримує орієнтовно 4000 пенсіонерів.

до 1000 грн
пенсія

Мінімальну пенсію (949 грн) – 15 333
пенсіонери.
Основна кількість пенсіонерів
отримує пенсію, вищу за прожитковий мінімум. Вона складає 1391 грн
(249 986 пенсіонерів). Цікаво, що на
Волині є довгожителі. 43 пенсіонери –
це ті, яким виповнилося більш як 100
років.

РЕФОРМИ В ЄВРОПІ
Як зазначають аналітики Інформаційної кампанії «Сильніші разом!»,
у Європі є схожі проблеми з наповненням пенсійних фондів, як в Україні.
З дефіцитом у ЄС намагалися боротись. Унікальним розв’язанням
проблеми вважався перехід на багаторівневу пенсійну систему.
Перший рівень – солідарний, другий є обов’язковим накопичувальним.
І третій – добровільним накопичувальним. У 90–х роках і на початку
2000 –х країни Центральної та Східної Європи проводили реформи на
основі цього.
Майже у всіх країнах Європи
(крім Чехії та Словаччини) ввели

від 1000 до
1500 грн
пенсія

понад
1500 грн
пенсія

другий рівень пенсійної системи з
обов’язковими внесками. При цьому
солідарний рівень залишався. Третій
рівень був формальний і не відігравав
значної ролі.
У Польщі дефіцит ВВП склав 1, 5%
у 2000 році. Надалі продовжував зростати.
Криза 2008 року показала неефективність таких впроваджень.
Причина в тому, що дефіцит пенсійних фондів довелося фінансувати
за рахунок кредитів. Тому міжнародні
фінансові інститути перестали наполягати на розширенні накопичувальних систем. У Варшаві в 2013 році
взагалі обвговорювали можливість
відміни другого рівня.
Як показує європейський досвід,
«розширення» таких пенсійних систем не завжди спрацьовує позитивно.

РІШЕННЯ ДЛЯ
УКРАЇНИ, ВРАХОВУЮЧИ
ДОСВІД ЄС
У Європі підвищували пенсійний вік. У Польщі в 2012 році влада
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ухвалила рішення щодо підвищення
пенсійного віку для всіх до 67 років.
В Італії у 2011 році теж вирішили підняти пенсійний вік всім до 67 років до
2021 року.
У 2011 році в Україні постановили вводити поетапне підвищення для жінок з 55 до 60 років. А для
чоловіків-держслужбовців з 60 до 62.
Така реформа викликала невдоволення у багатьох людей. Однак ці дії дозволили стримати ріст дефіциту Пенсійного фонду. І як результат – стало
менше пенсіонерок, які щорічно реєструвалися в ПФ.
Нещодавно Президент України
Петро Порошенко ветував закон
про вихід жінок на пенсію в 55 років.
Згідно з даними Кабінету Міністрів,
право виходу на пенсію в 55 років
для жінок потребувало б 387,5 млн
грн додаткових витрат з державного
бюджету.
Аналітики Інформаційної кампанії «Сильніші разом!» вважають, що
в Україні треба переглянути список
тих, хто виходить на пенсію достроково. Варто ліквідувати «спеціальні»
пенсії, які отримують судді, прокурори, митники та інші.
Зараз ми живемо в часи, коли рівень працездатного населення України знижується, а кількість пенсіонерів збільшується. Проблема в тому,
що чимало молодих людей з України
виїжджає за кордон. США та країни
Європи запрошують на постійне проживання громадян з інших країн, в
тому числі й з України.
Проблема ще й тому, що деякі
люди в Україні отримують зарплати
«в конвертах», працюючи неофіційно.
Тобто не всі сплачують податок державі. А заробітки мають бути прозорими.
Реформи в майбутньому все ж
відбудуться. Тому Україні треба враховувати лише позитивний досвід
країн ЄС заради покращення ситуації
в державі.

ВОЛИНЯНИ НАРІКАЮТЬ НА НИЗЬКІ ПЕНСІЇ
74-річний Григорій Володимирович розповів,
що зараз його рятують субсидії, адже багато грошей
доводиться сплачувати за комунальні послуги. Його
пенсія складає 1029 гривень. Вважає, що пенсії мають
бути більші. Він понад 34 роки працював слюсарем
на автозаводі в Луцьку. Чоловікові доводиться
підпрацьовувати, адже одному без сім’ї в Луцьку
вижити на таку пенсію досить складно. Григорій
збирає пляшки та здає їх, щоб отримати гроші. На
його думку, люди пенсійного віку можуть працювати
доти, доки здоров’я дозволяє.
«Держава – це люди, а вони різні бувають. Треба бути
добре обізнаним, щоб себе захищати. У нас такі люди,
які хочуть тебе «скосити». Можна ще кілька років
попрацювати і отримувати пенсію, щоб нікому не
заважати. Я мушу підпрацьовувати, щоб вижити», –
зазначив Григорій Володимирович.

82- річна Інна
Ковальська має 36-

річний стаж роботи
економістом. Отримує
пенсію 1204 гривні.
Пані Інна вважає, що
держава має дбати про
пенсіонерів і молодь.
«Враховуючи стаж роботи,
пенсія має бути більша.
Збільшення пенсійного
віку – це погано, бо молоді
не буде де працювати.
Однак якщо пенсіонер
працює, то добре, що не
сидить в чотирьох стінах»,
– зазначає вона.

76-річна Валентина Миколаївна, яка має стаж роботи

51 рік медпрацівником у Волинській обласній лікарні, отримує
пенсію 1048 гривень.
«На пенсію пішла в 69 років. Мене ніхто не просив іти з роботи,
але я пішла сама, бо відпрацювала вже своє. Якщо ще здоров’я
є, то краще працювати. До підвищення пенсійного віку
ставлюся негативно. Зараз не у всіх таке міцне здоров’я, до того
ж – погана екологія, неякісні продукти. А це все впливає на
організм», – зазначає Валентина Миколаївна.
На її думку, щоб покращилося життя пенсіонерів, треба
виконувати закони, які ухвалили раніше.
«Працювати, щоб вижити», – довелося чути від опитаних
пенсіонерів, які отримують пенсію трохи більшу як тисяча
гривень. Пенсіонери, які мають дітей та внуків, розповідають,
що їм допомагають рідні. Тим, у кого нема родини, справді
складно. Реалії свідчать, що в пенсійній системі потрібно
впроваджувати реформи заради позитивних змін.
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Андрій ЛУЧИК

У жовтні минулого року з’явилася
інформація про те, що луцький
міський голова Микола Романюк
користується службовим
автомобілем, який не належить
Луцькій міській раді. Тоді місцевий
депутат Андрій Осіпов кілька разів
надсилав депутатські звернення
для отримання більш детальної
інформації, але відповідь по суті
отримав лише на початку лютого.
«Для отримання інформації мені
довелося надіслати чотири депутатські звернення, службовці ради вміло
штампували відписки», – написав Осіпов у соціальній мережі «Facebook».
У відповіді зазначалося, що виконавчий комітет Луцької міської ради
отримав 01.02.2014 року безоплатно
у ТзОВ «Фірма «Бріс» ЛТД» (код ЄДРПОУ 21749653) автомобіль марки
«HYUNDAI SONATA» 2012 року випуску. Вартість цього автомобіля станом на момент укладання угоди позики із вказаним вище підприємством
складала понад 293 тис. грн, що на той
час дорівнювало близько 35 000 дол.
США.
Здавалося б, у чому проблема:
місцева громада отримала чудовий
подарунок і може зекономити кошти
для виконання інших важливих завдань…
Відповідь криється у законодавстві. Чинний на той момент закон
України «Про засади запобігання і
протидії корупції» у ст. 17 чітко зазначає, що органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від
фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно.
Ба більше, ухвалений пізніше закон «Про запобігання корупції» у ст.
54 лише розширює таку заборону: «…
органам місцевого самоврядування
забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно
грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги,
пільги чи послуги...» та зазначає, що
такі незаконні дії тягнуть за собою
відповідальність.
Проте маємо тут кілька проблем.
Адже у 2013 році було внесено бездумні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Внаслідок
цього було визначено відповідальність
за конкретні корупційні дії, проте ви-

ЛУЦЬКИЙ МЕР –
КОРУПЦІОНЕР?
Ілос

Міщук Ірина
Василівна

Запотоцький
Артем
Олександрович

Порт Сіті Груп

Континіум
трейд

ЧИ БУВАЄ
БЕЗПЛАТНИЙ СИР?

Спецпроект
стандарт

Бріс ЛТД

Онищенко Юлія
Олександрівна
пала значна частина правопорушень,
шень,
які є корупційними, але відповідальідальність не передбачена.
А згідно із ст. 38 Кодексу про
ро адмінправопорушення, термін давності
вності
корупційного правопорушення складає один рік, тому термін давності
вності
підписання незаконного договору
овору
сплив.
«Хроніки Любарта» звернулися
ися із
запитом до Луцької міської ради з проханням отримати копію підписаного
договору та усіх супутніх документів.
Виявилося, що договір було укладено
терміном на один рік з правом його
продовження по закінченню терміну
дії договору. Відтак 30 січня 2015 року
було підписано додаткову угоду до договору, згідно з якою було вирішено
продовжити термін дії договору до 1
лютого 2016 року. Отож, нещодавно
Юрій Вербич поновив своїм підписом
під додатковою угодою термін оскарження.
Проте, якщо вчитатися в умови самого договору, «Бріс» ЛТД» має право

розірвати договір позички транспортного
засобу в будь-який момент,
момент лише
за 10 днів попередивши виконком про
своє рішення.
Як зазначив Андрій Осіпов у коментарі «Хронікам Любарта», найбільше претензій в цьому випадку
до Романа Крохмаля, який очолює в
Луцькій міськраді відділ боротьби з
корупцією. Адже він як службовець
отримує заробітну плату з міської казни і не виконує своїх безпосередніх
обов’язків.
Також Осіпов заявив, що готує заяву про корупційне адміністративне
правопорушення до органів прокуратури на дії міського голови Миколи
Романюка, начальника антикорупцій-

Учасниками товариства «Бріс» ЛТД»
є Запотоцький Артем Олександрович,
Оніщенко Юлія Олексіївна та ТзОВ
«Спецпроект-Стандарт».
Остання фірма зареєстрована у
Луцьку на вулиці Дубнівській, 23 і є
засновником ТзОВ «Порт Сіті Груп».
Також засновником цього товариства
є фірма «Континіум Трейд».
За адресами у Луцьку на Єршова,
2, Дубнівській, 23 та Кременецькій, 38
зареєстровано багато компаній, які
мають стосунок до групи «Континіум».
Також відомо, що Ігор Єремеєв є одним з інвесторів торговорозважального комплексу «Порт Сіті»
та одним із засновників групи «Континіум».

ного відділу Романа Крохмаля та керуючого
справами Луцького
міськвиконкому Юрія
Вербича, який поставив
свій підпис під згаданим вище договором.

ХТО ВОЛОДІЄ
ФІРМОЮ «БРІС» ЛТД»
Зрозуміло, що мета будь-якого
бізнесу – отримання прибутку. Відтак
надання в безоплатне користування
своїм автомобілем вартістю близько
35 тис. доларів аж ніяк не вписується в
цю концепцію. Тоді хто й чому зробив
Миколі Романюку такий подарунок?
Офіційно ТзОВ «Бріс» ЛТД» зареєстроване у Луцьку на вулиці Єршова,
2. Раніше фірма була зареєстрована
у Луцьку на вул. Кременецькій, 38.

Зрозуміло, що за все в цьому житті потрібно платити. Інколи грішми,
інколи часом, інколи свободою, яку
забирає мишоловка з безплатним сиром.
Тому погляньмо на стосунки Миколи Романюка із групою «Континіум», а тоді зробимо висновок, чи
таким вже й безплатним є користування «континіумівським» автомобілем Миколи Романюка.
1. Тривалий час комунальне підприємство «Луцьктепло» очолював
Олександр Киричук, який свого часу
на «Континіумі» очолював напрямок
будівельного бізнесу.
2. Більшість тендерів на забезпечення пальним структур Луцької
міської ради виграють фірми, близькі
до «Континіуму», інколи ціна їхньої
пропозиції перевищує ринкові ціни
на заправках.
3. Протягом кількох років фірми,
пов’язані з «Континіумом», не сплачували оренди за користування земельними ділянками в районі вулиці
Єршова, загальною площею понад 14
гектарів.
Є й інші, більш втаємничені речі,
про які поки що говорити не на часі.
Отож, маємо наглядний приклад
того, чому законодавець забороняє
органам місцевого самоврядування
безоплатно користуватися чужим
майном. Бо потім за нього все одно
доведеться розплачуватися. І не
факт, що ціна не виявиться в рази
вищою.

НАЙКРАЩІ ДРУЗІ ДІВЧАТ

ВИДОБУВАЮЧИ «СОНЯЧНИЙ», НАТРАПЛЯЄШ
НА «БЛИСКУЧИЙ» КАМІНЬ?
Андрій ГЕРАСИМЧУК

Нещодавно «Хроніки Любарта»
писали про незаконний
видобуток бурштину на Волині.
Надалі, досліджуючи цю тему, ми
натрапили на… поклади корінних
родовищ алмазів – кімберлітових
трубок (кар’єри, які наповнені
алмазами. – ХЛ). А експедиційні
роботи щодо «оцінки» землі на
вміст діамантів раніше проводили
поблизу місць, де нині незаконно
видобувають «сонячний камінь».

Ще за радянських часів геологи
почали шукати алмази на Поліссі. Комуністи тримали діамантову тему в
таємниці, проте спеціальні бурильні
установки все далі й далі залишали
свої сліди на ґрунті. За незалежної
України на сусідній Рівненщині всетаки було виявлено кімберлітові трубки, але на думку науковців, вони виявилися не алмазоносними.
Проте у 1999 році Національна
академія наук рекомендує звернути
увагу геологів та дослідників насамперед на Волинсько-Рівненський регіон.

Експерти стверджують, що тут наявні
всі ознаки кімберлітових трубок. Однак самих алмазів знайти не вдається.
І знову роботи «закривають».
Натомість, за словами Сергія Вишневського, начальника Волинської
геологічної експедиції ДП «Українська
геологічна компанія», алмази на Волині є. Він повідомив, що роботи в області проводили ще з 1991 року. Проте
тоді ніхто не здавав звітів. Тепер геологічна експедиція здає звіт до столиці, враховуючи нові дані з досліджень.
Своєю чергою, волинський геолог

Федір Зузук переконаний у тому, що
для проведення таких геологічних робіт потрібно достатнє фінансування,
яке держава нині навряд чи має. Експерт відмовився коментувати будьщо з приводу покладів алмазів у краї.

Мотивував це тим, що «землю опустошать, а стоять за всім жуліки».
Цікавим залишається факт, що
головний геолог ДП «Українська геологічна компанія» Василь Приходько
повністю заперечив будь-які вияви
дорогоцінного каміння на теренах Волині. Хіба що повідомив, що «роботи
й надалі проводять, але корінних покладів діамантів немає».
Ще минулого року обласні обранці
інформували громаду про те, що геологи, шукаючи алмази, знайшли бурштин. Проте, за інформацією «Хронік
Любарта», чомусь саме на тих місцях,
де раніше було виявлено кімберлітові
трубки, нині незаконно видобувають
бурштин. І, як завжди, нікому немає
діла до марнотратства та спустошення
волинських земель.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

27 ЛЮТОГО
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 02.30, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35
Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.10, 17.15, 04.20 Д/ф
11.00, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.20 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
12.45 Слово
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Мультфільм
14.10 Віра. Надія. Любов
15.10 Театральні сезони
15.35 Euronews
16.00 Музичне турне
18.15, 02.20 Новини. Світ
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «МІСЯЦЕВА
ЗОЗУЛЬКА»

СУБОТА

28 ЛЮТОГО
УТ1

07.35 На слуху. Підсумки
08.30 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
09.15 Перша студія
10.10 Зроблено в Європі
11.00 Книга ua
11.30, 17.30 Д/ф
12.30 Нотатки на глобусі
13.00 Світло
13.35 Д/с «Мій новий дім Корея»
14.00 Х/Ф «ГІМАЛАЇ - ТАМ, ДЕ
ЖИВЕ ВІТЕР»
15.50 Чоловічий клуб. Бокс
16.55 Чоловічий клуб
18.00 Х/Ф «ПОТОП»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика з Олексієм
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 День Янгола
01.20 Музичне турне
02.20 Х/Ф «КРАСУНЧИК
АНТОНІО»
04.10 Віра. Надія. Любов

НЕДІЛЯ

1 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.40 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.30 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
09.15 Як це?
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.10 Школа Мері Поппінс
10.25 Мультфільми
10.30 Хочу бути
11.00 Подорожуй першим
11.30, 16.45, 22.05 Д/ф
13.00 Православний вісник
13.25 Д/с «Мій новий дім Корея»
13.50 Фольк-music
15.00 «Notwist»
17.50 Театральні сезони
18.25 Х/Ф «ПОТОП»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Х/Ф «КРАСУНЧИК
АНТОНІО»
04.10 «Надвечір’я»

Хроніки ЛЮБАРТА
№6 (207)
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення
додому» 12.20, 12.55 Д/с
«Ворожка» 13.30, 14.05 Д/с
«Сліпа» 14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
20.20 «Сказочная Русь 2015»
21.00 «Вечірній Київ 2014»
22.50 «Світське життя»
23.50 Х/Ф «ГЕНСБУР. КОХАННЯ
ХУЛІГАНА»
02.20 Х/Ф «ДЖЕКСТРИБУНЕЦЬ»

2+2
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40 «ДжеДАІ» 09.00, 18.30,
21.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Ера Стрільця»
13.05 «Відеобімба»
16.30 Т/с «Слідчий Протасов»
18.50 15 Тур ЧУ. Чорноморець Іллічівець
21.30 «Буде бій». Всесвітня серія
Боксу WSB: Ukraine Otamans
(Украина) - Cuba Domadores
(Куба)
00.10 Х/Ф «ТОНКА ЧЕРВОНА
ЛІНІЯ»
03.00 Х/Ф «ВПЕРЕД ЗА
СКАРБАМИ ГЕТЬМАНА!»

1+1
07.10, 19.30 «ТСН»
08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 «Маша і ведмідь»
09.40 «Світське життя»
10.40, 02.45 Х/Ф «АПОФЕГЕЙ»
14.30 «Вечірній Київ »
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Ліга сміху. Чемпіонат
України з гумору»
00.30 Х/Ф «БІЙЦІВСЬКИЙ
КЛУБ»
05.40 Телемагазин

2+2
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/Ф «ПОВОДИР»
12.00 Х/Ф «ТІЛЬКИ ВПЕРЕД»
14.00 Т/с «Попіл»
00.00 «Буде бій». Бої за
чемпіоньскі пояси за версіями
WBO и WBA: Тайсон Фьюрі
- Крістіан Хаммер, Дмитро
Чудинов - Кріс Юбанк
02.30 Х/Ф «КИСЛОРОДНИЙ
ГОЛОД»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2»
09.45 «Маша і ведмідь» 10.30
«ТСН» 11.15 «Світ навиворіт»
12.10, 03.50 «Принци бажають
познайомитися 2»
13.25 «Поверніть мені красу»
14.40 Х/Ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ- 3»
18.30 «Українські сенсації»
19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти - 2. Фінал»
00.30 Х/Ф «РЕД 2»

2+2
08.30 «Буде бій». Бої за
чемпіоньскі пояси за версіями
WBO и WBA: Тайсон Фьюрі
- Крістіан Хаммер, Дмитро
Чудинов - Кріс Юбанк
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ» 13.00 «Бушидо»
14.30 Х/Ф «УОЛЛ-СТРІТ»
16.50 15 Тур ЧУ. Дніпро - Волинь
19.15 15 Тур ЧУ. Динамо Металіст 21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «БЕХЗАТ: Я ПОХОВАВ
СВОЄ СЕРЦЕ»
01.30 Х/Ф «ТІЛЬКИ ВПЕРЕД»

ІНТЕР
05.50, 20.00, 02.35, 04.50
«Подробиці»
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 «Гречанка»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський
лікар»
14.50 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
20.45 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/Ф «ВАГОМА ПІДСТАВА
ДЛЯ ВБИВСТВА»
03.20 Д/ф

МЕГА
06.50 Україна: забута історія
07.40, 15.10 Охоронці Гітлера
08.30, 14.20 Смертельний двобій
09.20, 04.40 Містична Україна
10.10, 19.20 Шукачі скарбів
11.00, 22.40 Океани
11.50 Мегамисливці
12.40, 21.50 Шукачі
неприємностей
13.30, 14.00, 18.30, 19.00
Скарби зі звалища
16.00, 20.10 У пошуках істини
16.50, 21.00 Правила життя
17.40 Найнебезпечніші тварини
23.30 Покер
00.20 Борджіа: історія клану
03.00 Війна всередині нас
03.50 Гордість України

ІНТЕР
06.55 «Стосується кожного»
08.45 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНИЙ ФУРГОН»
12.35 Т/с «Немила»
16.10 Х/Ф «В ОЧІКУВАННІ
ВЕСНИ»
18.05, 20.30 Т/с «Птаха у клітці»
20.00, 01.25 «Подробиці»
22.25 Х/Ф «ВІЙ»
01.55 М/ф «Навколо шахів»
02.50 Х/Ф «ВАГОМА ПІДСТАВА
ДЛЯ ВБИВСТВА»

МЕГА
06.00, 02.00 Скарб.ua
07.40 У пошуках істини
09.20 Танки. Великі битви
11.00 Планета власними руками
13.00 Таємниці динозавра
14.00 Океани
16.00 Неймовірні Галапагоси
17.00 101 ідея, що змінила світ
18.50 Дивовижний всесвіт
20.30 НЛО з минулого
21.30 Земля: створення планети
23.30 Народження континентів
00.30 Борджіа: історія клану
02.40 Війна всередині нас
04.00 Гордість України

ІНТЕР
06.25 Х/Ф «ЗЕЛЕНИЙ ФУРГОН»
08.40 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
10.55 Х/Ф «12 СТІЛЬЦІВ»
14.00 Т/с «Сільська історія»
17.55 Х/Ф «ПРИКМЕТА НА
ЩАСТЯ»
20.00, 05.00 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Інша сім’я»
01.50 Д/ф
02.35 Х/Ф «ВІЙ»

МЕГА
06.00 Скарб.ua
06.50 У пошуках істини
08.30 Ігри розуму
11.00 Земля: створення планети
13.00 Народження континентів
14.00 Неймовірні Галапагоси
17.00 101 зброя, що змінила світ
18.50, 04.40 Містична Україна
21.30 Планета власними руками
23.30 Таємниці динозавра
00.30 Танки. Великі битви
02.40 Борджіа: історія клану
04.00 Війна всередині нас
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СТБ
05.50 У пошуках істини
06.35 Х/Ф «ЗАКОННИЙ ШЛЮБ»
08.10 «Моя правда. Олена
Стеценко. У шлюбі з садистом»
09.05 Х/Ф «ПРИЛЕТИТЬ
РАПТОМ ЧАРІВНИК»
10.55 Х/Ф «КОХАННЯ ТА
РОЗЛУКА»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.35 Т/с «Коли ми вдома»
19.00 «Моя Правда. Яків
Шнеєрсон. Зраджений син»
19.55 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО
ДРУГА»
22.35 Х/Ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
00.20 Х/Ф «ДІЛОВІ ЛЮДИ»
01.55 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
01.20, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зіркорий шлях
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»
11.50, 19.45, 02.05, 03.05
«Говорить Україна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Агент»

СТБ
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
12.35 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО
ДРУГА»
14.35 Х/Ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
16.10 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
18.00 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ РОМАН»
21.00 Х/Ф «ПРИЛЕТИТЬ
РАПТОМ ЧАРІВНИК»
22.55 «Давай поговоримо про
секс 2»
02.20 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.10, 07.10, 05.25 Т/с
«Дорожній патруль»
07.00, 15.00, 19.00, 02.10, 04.15
Події
10.00 Зіркорий шлях. Дайджест
11.00 Співай як зірка
13.00, 15.20 Т/с «Будинок
сплячих красунь»
17.10, 19.40 Т/с «Нечіпаха»
22.00 Х/Ф «ЗАЇЖДЖИЙ
МОЛОДЕЦЬ»
23.50, 02.50 Т/с «Агент»
04.55 Зіркорий шлях

СТБ
07.20 Х/Ф «НЕДІЛЬНИЙ ТАТО»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Караоке на Майдані»
12.30 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ
РОМАН»
15.20 «Містичні історії-6 з
Павлом Костіциним»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.30 «Один за всіх»
21.45 «Детектор брехні 7»
22.45 «Я соромлюсь свого тіла 2»
00.40 Х/Ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА»
02.55 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
07.00 Події
07.40 Х/Ф «ЗАЇЖДЖИЙ
МОЛОДЕЦЬ»
09.25 Т/с «Нечіпаха»
13.15, 20.00 Т/с «Піти, щоб
повернутися»
19.00 Події тижня з Олегом
Панютою
21.45 Т/с «Слід»
23.15 Великий футбол
01.00 Т/с «Агент»
05.15 Зіркорий шлях. Дайджест

11

КІНОНОВИНИ
КІ
ІНОНО

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Студія Вашин´тон
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
10.05, 03.05 Т/с «У полі зору»
11.50, 13.15 Т/с «Прокурорська
перевірка»
13.25, 16.15 Т/с «Полювання на
вервольфа»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Алхімік»
23.25 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «АРГО»
01.35 Х/Ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Служба розшуку дітей
05.35 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди
крутості»
08.00, 18.00, 00.45 Репортер
08.05 Т/с «Татусеві дочки»
10.05, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 05.10 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «НА ГРІ»
22.55 Х/Ф «НА ГРІ 2»
00.50 Т/с «Пліткарка-5»
03.05 Зона ночі
04.45 25-й кадр

ICTV
05.20, 12.45 Факти
05.50 Україна. Код унікальності
06.35 Дістало!
07.30 Громадянська оборона
08.25 Інсайдер
09.30, 13.00, 20.05 Т/с «Захист
свідків»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
23.00 Х/Ф «МІСТО ЗЛОДІЇВ»
01.15 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «АРГО»
03.10 Х/Ф «ПІВНІЧНА КРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин
06.35 ЛОЛ
08.00 М/с «Монстри проти
прибульців»
09.50 М/с «Історії Тома і Джеррі»
11.45 Х/Ф «ГРЕМЛІНИ 2»
13.50 Т/с «СашаТаня»
18.40 Х/Ф «НА ГРІ»
20.40 Х/Ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
23.05 Х/Ф «ПРИНАДИ»
01.05 Т/с «Пліткарка-5»
03.30 Зона ночі
05.10 25-й кадр

ICTV
05.05, 03.20 Т/с «Неправдива гра»
05.40, 12.45 Факти
06.10 Х/Ф «ТУТСІ»
08.05 Зірка YouTube
09.20 Дивитись усім!
10.15, 13.00 Т/с «Алхімік»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ДЖАНГО ВІЛЬНИЙ»
23.35 Х/Ф «ДВАНАДЦЯТЬ РОКІВ
РАБСТВА»
01.50 Х/Ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 М/с «Губка Боб Прямокутні
штани»
07.45 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
10.50 М/ф «Монстр у Парижі»
12.40 Т/с «Останній з Магікян»
18.50 Х/Ф «НА ГРІ 2»
20.40 Х/Ф «ГРА ЕНДЕРА»
22.50 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ»
00.55 Великі почуття
03.30 Зона ночі
05.10 25-й кадр

telekritika.ua

СЕ
СЕРГІЙ
М
МИХАЛЬЧУК
З
ЗДОБУВ
«
«СРІБНОГО
ВЕДМЕДЯ»
НА
«БЕРЛІНАЛЕ»

К

інофестиваль «Берлінале-2015» оголосив імена
переможців. На церемонії нагородження лунали
оплески й Україні: «Срібного ведмедя» за роботу над
фільмом Олексія Германа-молодшого «Під електричними хмарами» отримали український кінооператорпостановник Сергій Михальчук та його російський
колега Євген Прівін. Вони здобули відзнаку «За
видатний внесок у галузі мистецтва», що вручається
оператору, редактору, композитору або художнику із
костюмів, повідомляє сайт кінофоруму. Ще один переможець у цій номінації – Стурла Брандт Грьовлен,
оператор фільму «Мене звати Вікторія».
Пан Михальчук відомий такими роботами, як
«Поводир» Олеся Саніна (2014), скандальна стрічка
«Матч» (2012), відзначений кінокритиками фільм «Las
Meninas» Ігоря Подольчака.
Головний приз – «Золотого ведмедя» – присудили
режисерові Джафару Панахі за фільм «Таксі» (Іран).

А ШЕРЛОК ТАКИ
ОДРУЖИВСЯ!

glamurchik.org

У

п’ятницю ввечері стало відомо, що Бенедикт Камбербетч і його обраниця режисерка Софі Хантер
все ж таки обрали дату весілля. Чотирнадцятого
лютого пара побралась у режимі повної секретності.
На весілля були запрошені тільки найближчі друзі
та родичі. За словами представників преси, всього їх
зібралося не більш як сорок осіб.
На самому весіллі журналістів не було, адже Бенедикт неодноразово наполягав на тому, що вони з Софі
не хочуть публічності цієї події. Проте деяким виданням все ж таки вдалося добути трохи інформації про
подію за допомогою інсайдерів з близького оточення
актора і режисерки. Судячи з усього нині відомого,
можна припустити, що наречені вирішили справити
класичне англійське весілля.
Зокрема, стало відомо, що обряд вінчання
пройшов у маленькій церкві святих Петра і Павла у
Моттістоуні, що на англійському острові Уайт.

П’ЯТИЙ СЕЗОН «ІГОР
ПРЕСТОЛІВ» ОБІЦЯЄ
СЮРПРИЗИ

new-s.com.ua

П

исьменник Джордж Мартін попередив про
те, що в новому, п’ятому сезоні серіалу «Ігри
престолів», який знімають за його циклом романів
«Пісня льоду і полум’я», на глядачів чекає кілька несподіваних смертей.
Мартін підкреслив, що в п’ятому сезоні загинуть
четверо персонажів, які за сюжетом книг все ще живі:
служниця Дейенеріс Іррі, ксар ксоан Даксос — купець
Кварта і Джойс Еренфорд — одна з дружин Уолдера
Фрея.
Прем’єра нового сезону на «HBO» відбудеться 12
квітня. У 2013 році три сезони саги зібрали загалом
34 нагороди, включаючи вісім «Еммі» і один «Золотий
глобус».
Мартін розповів також, що після сьомого сезону
не планує ставити крапку: зараз літератор і кінематографісти обговорюють з телеканалом «HBO» можливість продовжити серіал.
«Ігри престолів» – американський драматичний
телесеріал в жанрі фентезі, створений за мотивами циклу романів «Пісня льоду та полум’я» Джорджа Мартіна. Знімається для кабельного телеканалу «HBO» під
керівництвом Девіда Беніоффа та Деніела Вайса.
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«ТОРКАЮЧИСЬ ПОРОЖНЕЧІ»:
ЛЮБИТИ ЖИТТЯ ПОНАД УСЕ
КІНОРЕЦЕНЗІЯ

Тетяна ГРІШИНА

Н

априкінці зими, та й
особливо в той період,
який переживає наша
країна, хандра і втома багатьох
забирає у свої тенета. Сонце ще
таке оманливе і рідкісне, повітря
ще таке холодне, а перспективи
такі примарні. Саме в ті дні, коли
вам буде невимовно сумно,
коли апатія братиме гору, коли
здаватиметься, що «все пропало»,
заваріть собі імбирного чаю з
медом, додайте кориці й увімкніть
стрічку Кевіна Макдональда
«Торкаючись порожнечі».
Гарантовано: вам захочеться жити,
пізнавати світ і вірити в свої сили,
бо тільки нескореним посміхається
доля. І тільки найсильніших вона
випробовує найтяжчими муками.

Фільм британського режисера документальний, але водночас чарує
своєю красою. Відчуття присутності
в кіно не покидає. Ось він – вузький
гребінь, а по обидва боки порожнеча,
хмари, які пливуть десь внизу, і неймовірна краса неба. Ось вона – крижана тріщина, де чути тільки два зву-

АФІША

«ГАРМИДЕР»
ЗГАДУВАТИМЕ МАЙДАН

21

ЛЮТОГО

Театр-студія «ГаРмИдЕр» Луцького районного будинку
культури (вул. Ковельська, 56) запрошує 21 лютого на
документальну виставу «Дожити до…».
У дні кривавої річниці подій 18-20 лютого театрали хочуть
поділитися своїми спогадами. В основі сценарію – дописи з
інтернету кінця 2013 і 2014 років.
Вхід на виставу – благодійний внесок. Початок о 18:00.
Зібрані кошти передадуть на лікування 22-річного бійця
Василя Кропиви із Рокинь. Хлопець зазнав численних
поранень під Волновахою і втратив зір. Медики дають надію,
однак сім’я не має коштів для дороговартісного лікування.

НАСТЯЗНИКАЄ ВПЕРШЕ
ЗАСПІВАЄ ЛУЧАНАМ

28

ЛЮТОГО

До Луцька із акустичним концертом приїде
киянка Анастасія Осипенко, що виступає під
творчим псевдонімом НастяЗникає.
НастяЗникає – щирий і чуттєвий український соул, пісні про
почуття, переживання, примарність сучасного світу.
У творчому просторі «ART ROOM» (вул. Івана Франка 44 в)
співачка презентує дебютний альбом «Дієслова наказового
способу». Концерт відбудеться 28 лютого, початок о 18:00,
вартість – 30 гривень.

ТАРТАК КЛИЧЕ НА КОНЦЕРТ
У РІДНОМУ МІСТІ

Шанувальники гурту
ур у «Тартак»
р
мають нагодуу
розважитися
житися у компанії улюблених
музикантів,
антів, які нещодавно
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ки: власного дихання і подиху смерті.
Ось воно – власне дихання, яке стає
дедалі важчим від зневоднення і набряку легенів, що ось-ось почнеться
на такій висоті.
Це стрічка про двох альпіністів
Джо Сімпсона та Саймона Єйтса, які
в 1985 році вирушили в Перуанські

Анди, аби піднятися на вершину
гори Сіула Гранде. Її висота сягає 6344
метрів. Це не найвищі гори в світі, втім
підйом на їх вершину складний технічно. Тим паче, що молоді скелелази
вирішили піти власним, ще невіданим
ніким маршрутом. У середовищі альпіністів це одне з найвищих досягнень
– прокласти свій шлях, уперше забивати гаки в скелі і зрештою ступити на
вершину гори.
Втім, як відомо, спуск завжди важчий, аніж підйом. Удача на мить покинула спортсменів, і Джо ламає ногу.
Тут варто зрозуміти, що зазвичай
зламана нога на такій висоті, в підвішеному стані, за низької температури,
коли організм зневоднений і знесилений підйомом, – це вірна смерть. Більше того, розуміють це й головні герої.
Кілька сотень метрів друзям вдається
спускатися, використовуючи страхувальний трос. Втім у важких умовах,
будучи в тріщині, аби зберегти шанс
на порятунок хоча б собі, Саймон зму-

шений обрізати мотузку. Джо падає у
прірву. Він живий, однак з поламаною
ногою, без води й навіть меншим за
мінімальний шансом на виживання.
Стрічка документальна і поєднує
в собі як спогади її героїв, так і відтворення подій безпосередньо в горах. До
слова, реставрацію знімали в Альпах. І
хоча глядач одразу розуміє, що альпіністи вижили, втім із кожним кадром
стає незрозуміліше – яким дивом? Хоча
кіно й засноване на реальних подіях,
воно захоплює своєю ірреальністю.
Увесь фільм – це ланцюжок щохвилинних непростих рішень, ціною
в життя. Хочеться аплодувати: ось
так варто боротися за кожен подих і
навіть в найскладнішій ситуації, стиснувши зуби, терпіти біль та йти до
своєї мети.
Після перегляду мимоволі хочеться зануритися в книжки Джека Лондона і ще раз пересвідчитися у силі духу
людини й у величі матінки природи.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«Я – ПОЧАТОК»

(США, 2014)
Режисер: Майк Кехілл
Кехілла я добре запам’ятав після його попереднього фільму «Друга Земля»: ідея, картинка, загальна
атмосфера – є в фільмах американця щось питомо своє і певною
мірою неповторне. Новий фільм
тільки підтвердив це враження. І
хай в обидвох випадках кіношна
спільнота лишилася в легко байдужій прохолоді до цих фільмів, концептуальності своєї вони від того
не втрачають. «Я – початок» торкається теми переселення душ – вічний атракціон зміни тіл і точок на
карті. Історія молекулярного біолога, який робить відкриття, спроможне змінити уявлення людства про своє походження та призначення. Призма особиста як найкраща мотивація для пошуків, які
кінцево можуть завести надто далеко… Уже з перших хвилин фільму усвідомлював, що переді мною шедевр. Дивіться!..

«БОЖА КИШЕНЯ»

(США, 2014)
Режисер: Джон Слеттері
Ще один із останніх фільмів
покійного Філіпа Сеймура Хоффмана. Цього разу психологічно
складна, ексцентрична драма з досить сильною режисурою як на
творця-початківця, з блискучим
акторським складом. Життя американської провінції з його традиційним поділом на «чужих» і «своїх».
Чоловік, у якого випадково помирає син-психопат, робить все можливе, щоб історія, яка так безславно
закінчилася, вичерпавши себе, була
навічно похована під землею. Але не
все так просто… Дружина, друзі, колеги й особисті внутрішні драми
персонажа Хоффмана, який у фільмі нагадує загнаного життям коняку, причому створюється враження, що то не гра – з-за маски героя проступає життєва втома актора, який незадовго потому піде з
життя. Рекомендую для поціновувачів розміреного соціального кіно
з душком легкого трешу та цинізму знедолених людей.

«ТОВСТУН
НА РИНГУ»

(США, 2012)
Режисер: Френк Корачі
Де чекаєш типової американської комедії про невдаху, який у фіналі з’являється перед глядачами в
ролі ледь не принца на білому коні,
отримуєш глибинно сумну трагікомедію, у фіналі якої перед глядачами в ролі принца з’являється
невдаха на білому коні. Історія
шкільного вчителя, який, намагаючись допомогти колезі, керівнику
шкільного оркестру, зберегти своє
місце роботи, потрапляє в світ підпільних боїв. Спочатку у вигляді
«відбивної» груші, а потім з чіткою
певністю, що іншого виходу немає – діти мають займатися музикою, – без неї життя перетворюється на рутину! Гарний акторський
склад з Кевіном Джеймсом та Сальмою Хайєк на чолі. Під добрий
настрій і кризові моменти в житті. Можна.

«ІДА»

(Польща, Данія, Франція,
Великобританія, 2013)
Режисер: Павел Павліковський
Облюбований європейськими
кінофестивальними
критиками
фільм про долю польської дівчини,
яка в 60-х, перед тим, як прийняти
монашу обітницю, вирушає разом
з тіткою в невеликі мандри рідною
країною в пошуках минулого…
Рани історії другої світової ще не
встигли затягнутися, і юна єврейка намагається відшукати місця,
де було вбито її рідних. Так чи так,
історія підводить обох героїнь до
осмисленого життєвого вибору,
хай яким спонтанним він видається нам з цього боку екрану.
Чорно-біла мінімалістична естетика фільму, жодної зайвої деталі, емоції та слова. Фільм сильний тією мірою, наскільки сильним
у наші дні може бути кіно про минуле, яке ніхто зайвий раз згадувати не хоче. Варто.
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РЕВОЛЮЦІОНЕРКА МАЙЯ МОСКВИЧ:

«У МЕНЕ МАЛА Б БУТИ НЕНАВИСТЬ
ДО ТИХ, ХТО НАС ВБИВАЄ.
АЛЕ МЕНІ ШКОДА ЦИХ ЛЮДЕЙ,
БО ВОНИ НЕ ЗНАЮТЬ ЩО РОБЛЯТЬ»

Розмовляла Ірина КАЧАН

П

ро 25-річну волинську
революціонерку Майю
Москвич дізналася вся Україна,
коли під час Євромайдану на неї
завели кримінал через перевернутий
і пошкоджений портрет Януковича.
Тоді вона ризикувала власною
свободою, але не відступила. А півроку
тому Майя пішла добровольцем на
війну. Нині дівчина – солдат резерву
у Національній гвардії України, уже
навіть має статус учасника бойових дій.
До націоналізму уродженка села
Нічогівка Маневицького району прийшла у 17 років, вже будучи студенткою луцького Коледжу технологій, бізнесу та права. Тоді дівчина потрапила
до молодіжної патріотичної організації «Національний Альянс», волинський осередок якої очолила у 2008
році. А вже у 2013-му стала керувати
всеукраїнською організацією.
– Останнім часом доводиться
чути компліменти на твою адресу,
мовляв, дівчина-активістка пішла на
фронт, тоді як інші революціонеричоловіки подалися у політику. Як
сприймаєш такі розмови?
– Я тепер дещо відірвана від життя. І не зовсім орієнтуюся у всьому, що
відбувається в Луцьку. Не завжди знаю,
що про мене говорять. Та й що про
мене говорити? Приємно, коли тебе
хвалять, але не треба перебільшувати.
Роблю те, що вважаю правильним. І
кажу це абсолютно щиро. Я готувала
себе до цього, вчилася цього останні
роки на військово-патріотичних вишколах, ми з однодумцями готувалися до революції, бо знали, що вона
колись-таки мусить статися.
– Такий собі націоналістичний
молодечий романтизм…
– Можливо, але він, як бачимо, виявився виправданим. Бо революцію
українці таки зробили. Я взагалі дуже
серйозно ставлюся до всього, за що
беруся. Сприймаю все близько до серця. Скажу навіть більше: ми з своїми
друзями сподівалися, що нашому поколінню випаде честь захищати Україну, боротися за неї. Не кожному поколінню трапляється така можливість.
А для мене це направду велика честь.
Хай як пафосно це звучить.
– Може, просто не мала нагоди
розчаруватися? Для Помаранчевої
революції у 2004 році ти була ще надто юна…
– Тоді я була ще школяркою. Під
час Помаранчевої революції нас, дітей
із чорнобильської зони, відправили у
санаторій «Турія». І спершу ми навіть
не знали достеменно, що відбувається
в країні. Тоді я не усвідомлювала, до
чого це може призвести, але ті бурхли-

Під час буремних революційних подій проти Майї відкрили
два кримінальні провадження, аби залякати активістку

ві події викликали у мене захоплення.
Це вже згодом мені було навіть якось
прикро, що не випало стати учасником тієї мирної революції.
– Як для тебе розпочався Євромайдан? Насправді ж мало хто вірив,
що той протест переросте у справжню революцію…
– У переддень я поїхала додому в
село. І вже там почула з телевізійних
новин, що наша влада відмовилася
підписувати Угоду про асоціацію з ЄС.
Внутрішньо одразу відчула, що після
цього може настати той час, до якого
ми з побратимами свідомо готувалися упродовж останніх років. У нас був
план на випадок революційних подій.
Зідзвонилися, обдумали подальші дії
і вирішили, що варто робити все, що
можемо. Щонайменше – зібрати усіх
своїх, встановити революційний намет у центрі міста й закликати бойкотувати злочинну владу. Власне, саме
«Національний Альянс» встановив
перший намет на Театральному майдані. Ми теж не знали, чи з того щось
вийде. А вже коли згодом на якусь із
акцій прийшло вісім тисяч людей, тоді
збагнули – Янукович догрався.
– А у тебе згодом не виникло відчуття, що ти догралася? Коли по тобі
відкрили кримінал за перевернутий
догори дриґом і пошкоджений портрет президента-втікача?

– Портрет Януковича під час тієї
ходи я в руках не тримала. А вже на
майданівській сцені пошкодила портрет зека, проколовши дірку біля
лоба. Міліція потім мене звинувачувала у тому, що я проткнула дві дірки
навколо шиї, протягнула мотузку, яка
символізувала повішення. Ну, смішно ж! Усе це я не сприймала всерйоз.
Тоді у мене не було ні страху, ні розчарування. Хоча морально було важко.
Але завдяки підтримці побратимів я
витримала той тиск. У нас в «Національному Альянсі» напрочуд дружна
команда, тому коли мене арештували,
друзі лишилися зі мною, підтримували, охороняли. Хоча ми всі планували
їхати до Києва, мали намір створити
сотню «Національного Альянсу». Однак тиск правоохоронних органів на
мене порушив наші плани.
– Усе могло скластися і не на користь революціонерів. Ти була готова сісти за ґрати через свої політичні
переконання?
– Думала про це, але потрапити за
ґрати аж ніяк не хотіла. Я пробувала б
утікати. Ми обдумували різні варіанти розвитку подій. Обговорили навіть
те, хто керуватиме організацією у тому
разі, якщо мене таки арештують. Хоча
морально я була готова до всього.
– А рідні як оцінювали твою сміливість?

– Вони страшне як переживали.
Навіть зараз, коли я на фронті, так не
хвилюються. Спершу казали, що нас
всіх зрештою перестріляють, не вірили у перемогу революції. Але коли
побачили, скільки людей мене підтримує, то заспокоїлися. Та ми й самі не
знали, чим то завершиться, однак відступати було нікуди.
– Коли ти усвідомила, що треба
їхати на фронт?
– Відразу, коли Росія анексувала
Крим. Тільки тоді я не знала, як діяти.
Тоді й держава не знала, що робити.
Спершу на війну поїхали наші хлопці.
Брати із собою дівчат вони не хотіли. І
я вирішила, що в цей період мені треба
принаймні готуватися до війни. І вже
з березня взялася їздити на вишколи.
Була на Десні, потім ми багато тренувалися у Межигір’ї. Влітку тривав процес
формування батальйонів. Я вирішила,
що допоможу друзям провести фестиваль «Бандерштат», і після того буду
пробиватися якось на службу. У мене
були знайомі в батальйоні Нацгвардії
імені Кульчицького. І хоча спершу дівчат відмовлялися брати, згодом усетаки мені вдалося пробитися на службу. Спочатку я була у Петрівцях, потім у
військовій частині в Києві. Допомагала
там у канцелярії. Потім, у вересні, поїхала у Дебальцеве. Несла службу на одному із блокпостів. Оскільки тоді тривало перемир’я, то все було відносно
спокійно – просто лунали обстріли. Ну,
хіба один раз танки на нас мали їхали.
– Не лячно було дівчині чути, як
навколо щось стріляє?
– Найстрашніше там – їхати по
дорозі. Бо не знаєш, що на тебе чекає.
Обстріляти можуть в будь-який момент. А коли ти на блок-посту, то під
час обстрілу ховаєшся в бункер. Це
стає звичним, тому не страшно.
– Коли знову повертаєшся на
фронт?
– У зону АТО я потрапила у вересні, в жовтні повернулася на ротацію.
Другий раз була в зоні АТО у грудні,
трохи менш як місяць. Ми працювали у так званій «сірій зоні» у складі
спецгрупи. Це територія між кордоном і бойовиками. Виконували різні
завдання, але мені не можна про це
розповідати. Скажу тільки, що тоді
мала гарну нагоду поспілкуватися і з
місцевим людом, і з сепаратистами.
Це Попасна, Майорськ, Миронівське,
Дебальцеве, Артемівськ, Дзержинськ.
І ось днями відбудеться з’їзд «Національного Альянсу», я планую передати свої обов’язки іншій людині і
повністю віддатися службі. Стільки,
скільки того вимагатиме ситуація.
– Наскільки жінці на війні важче, аніж чоловіку?
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– Не буду кривити душею і казати,
що мені там легко. Звісно, жінкам в
умовах війни важче. Найперше тому,
що до тебе не ставляться, як до жінки, не жаліють. Принаймні у мене так.
Я звичайний боєць. Але фізично мені
важче, ніж решті. Я менша за комплекцією, утім змушена носити ті ж
самі розгрузки, броніки. А в побуті
по-різному складається. Перший раз,
коли несла службу в Дебальцевому,
то було направду нестерпно, оскільки
мали проблеми з водою. Хоча зізнаюся, побут нині став для мене другорядним. Від початку революції я майже не
живу вдома, постійно в дорозі. Тому
на побутові зручності вже не так звертаєш увагу. Але голову дівчині, звісно
ж, хочеться помити.
– Як думаєш, можеш воювати нарівні з чоловіками?
– Треба мати отой чоловічий потяг
до зброї. Дівчині трохи важче розібратися з багатьма речами. Але все, що
мені потрібно, я опанувала. І надалі
буду вчитися. Я володію навичками
самозахисту, але чого вони варті, коли
стріляє артилерія? По суті, нам навіть
автомати не дуже потрібні.
– А якщо потрапиш у полон?
– Думаю, що у мене мало шансів
вижити в такому випадку. Бо на спині – татуювання тризуба (сміється. –
ХЛ). Якщо таке і трапиться, то я надіюся на Божу поміч.
– За час перебування на фронті
що було найстрашніше?
– Була ситуація, коли ми мали завдання знешкодити ідейну сепаратистку, в якої у домівці була граната.
Жінка і зброя – це дуже непередбачувано. Але операція виявилася вдалою,
бо ми гарно все продумали, а та жінка
цілу ніч пиячила. Діло було вранці, у
неї було важке похмілля, тому відразу
й не збагнула, що відбувається.
– Які висновки ти для себе зробила, побачивши воєнні будні на власні очі?
– Коли я приїжджаю додому, то
відчуваю різницю між тим, що бачила
на фронті, й між тим, що розповідають із телевізійних новин. Від сепаратистів враження неоднозначні. Це
нещасні люди, які увірували в хибну
ідею. З ними поводилися місцеві олігархи, як з рабами. Людей морально
згноїли. І от їм нав’язали думку, що
вони можуть щось вирішувати, що
мусять боротися за визнання ефемерних республік. Їм просто іншого не
запропонували. Їх цинічно обманули.
У мене мала б бути ненависть до тих,
хто нас вбиває. Але мені шкода цих
людей, бо вони не знають що роблять.
Я не кажу про тих, хто воює за гроші,
з ними все ясно. Гірше те, що основна
маса місцевих щиро вірить, що живе
на «ісконно руской зємлє». Мирне населення здебільшого інертне, а тому
нещасне.
– Хочеться вірити, що війна скоро закінчиться. Що плануєш робити
у цивільному житті?
– Мені всі кажуть, аби я йшла в місцеву політику. Але відчуваю, що мені
ще рано, якщо й взагалі варто. Я пішла
на фронт і вважаю, що саме там зараз
моє місце. А після війни багато що хотіла б робити. Мені цікаво було б працювати з людьми на сході, реалізовувати якусь конструктивну програму із
населенням. Після перемоги мені дуже
хотілося б, аби Луганськ і Донецьк відродили. І я буду рада, якщо випаде нагода бути причетною до цього.
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ВОЛЕЙБОЛ

ЛУЦЬКІ ВОЛЕЙБОЛІСТКИ
ПЕРЕМОГЛИ ДЕБЮТАНТА
СУПЕРЛІГИ
Назар ТРИКУШ

«Континіум-Волинь-Університет» –
«Педуніверситет-ШВСМ» – 3:0 (25:23, 25:19,
25:16) та 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:23)
159 хвилин – стільки часу знадобилося луцькій
ВК «Континіум-Волинь-Університет», щоб у семи
партіях двічі здолати дебютанта цьогорічної Суперліги чернігівський «Педуніверситет-ШВСМ».
За волейбольними мірками, це дуже багато.
Дівчата з Чернігова без бою не здавалися.
У перший ігровий день гості зуміли на старті
нав’язати боротьбу і змусили суперника грати
на максимумі можливостей. Гості навіть вели з
рахунком 19:23, та волинянки зуміли в екстреному порядку виправити ситуацію – 25:23.
Та й другий сет чернігівчанки почали з 0:3
на свою користь. Потім довгий час не було лідера – 4:4, 8:8, 10:10. Лише на подачах Тетяни
Яцків волиняки пішли у відрив 17:10. Зазначимо, три подачі Яцків увінчалися ейсами. Та за
рахунку 23:14 гості набрали п’ять поспіль балів. Головний тренер лучанок, зрозумівши, що
перемога неминуча, вирішив дати шанс другій
зв’язці – замість Анни Житовоз вийшла Олена
Рудик. Для другої ця гра стала дебютною у Суперлізі – 25:19.
У третьому сеті лучанки теж пішли у відрив після технічної перерви – 12:9, 16:10, 22:10.
За такого рахунку коуч лучан дозволив відчути
смак суперлігових баталій і Людмилі Осачук.
Саме Людмила в дуеті з Тетяною Яцків подвійним блоком поставили крапку в партії – 25:16,
та й у матчі загалом – 3:0.
Матч-відповідь для обох команд став справжнім жахом. Хід зустрічі визначали не успішні
атаки, а помилки суперника. У першій партії
суперники повторили рахунок останньої партії
першого дня – 25:16. У другій партії майже до
останнього м’яча першої партії вели гості – 1:5,
9:12, 19:22. Та Чернігів віддав і цей відрізок гри
– 25:22. А ось третій сет став переможним для
підопічних Володимира Жули – 23:25. І це друга
виграшна партія в сезоні для чернігівських волейболісток.
Могло бути і перше набране очко, але на весь
четвертий сет сил забракло. Довгий час «Педуніверситет» вів: 5:8, 10:12, 14:16, 18:21. Вирішальна
мить у партії і матчу була за рахунку 23:23. Тоді
рятівною паличкою для волинської команди
стала лідер команди Анна Степанюк. Саме вона
добила до паркету два фінальні м’ячі – 25:23.
«Так, як ми зіграли цей тур, грати не можна.
На жаль, наша команда перестала розвиватися. Дівчата були занадто розслаблені. Окрилені
перемогою у першому матчі, вони думали, що
запросто здобудуть перемогу і в другій грі, –
розповідає головний тренер лучанок Богуслав
Галицький. – Від сьогоднішнього дня тренування будуть напруженішими, а гру з Черніговом
дівчата двадцять разів переглядатимуть, і будемо робити висновки».
Після 11 турів у луцької команди в активі
36 пунктів, що дозволяє їй посідати п’яте місце у турнірній таблиці. Та, найімовірніше, на
цій позначці доробок волинянок зупиниться.
Адже попереду – три тури з лідерами турнірної
таблиці. Навіть одне очко з 18 можливих буде
приємним сюрпризом. Найближчі матчі підопічні Богуслава Галицького зіграють у Южному
проти місцевого «Хіміка» 21-22 лютого.

БІКФАЛВІ ЗАБИВАЄ І ВЗИМКУ
ЛІДЕР «ВОЛИНІ» НАРАЗІ НАЙКРАЩИЙ БОМБАРДИР
КОМАНДИ У КОНТРОЛЬНИХ МАТЧАХ В ТУРЕЧЧИНІ

СІМІНІН ПІДЕ ДО САЧКА

Полтавська «Ворскла», за даними «ХЛ», стане
новою командою колишнього капітана
«Волині» Сергія Сімініна. Саме із клубом,
який очолює нині також екс-волиняни
Василь Сачко, цими днями готовий підписати
дворічний контракт «Сіма». Із досвідченими
захисниками у «Ворсклі» проблеми, а лідерські
та бійцівські якості Сергія допоможуть одній із
найстабільніших у фінансовому плані команд
УПЛ боротися за місце в єврокубках.
Попереду в команди Кварцяного ще два спаринги: 19 лютого – «Торпедо-БелАЗ» (Білорусь),
21 лютого – «Алашкерт» (Вірменія).
По тому команда полетить додому, дозаявить
новачків і відбуде на перший матч весняної стадії до Дніпропетровська.

ФУТБОЛЬНА ВЛАДА ДИВУЄ

Павло ФІЛОНЮК

КВАРЦЯНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТУЄ
У Белеку Кварцяний запланував зіграти
п’ять спарингів. Три з них уже відбулися. 11 лютого лучани зустрілися з солігорським «Шахтарем», який йде третім у поточному чемпіонаті
Білорусі. «Волинь» виставила у двох таймах два
різні склади. Вони й зіграли по-різному. Потенційна основа, яка відрізнялася від минулорічної
тільки двома фланговими захисниками (Габовда
і Польовий), впевнено виграла свій відрізок 1: 0
(Бікфалві), хоч могла закінчувати тайм і 4:1 (у білорусів в активі удар у поперечину... з 2 метрів).
Резервісти ж свій відрізок поступилися 0:1, у підсумку – нічия 1:1.
14 лютого «Волинь» зіграла з белградським
ОФК (6 місце в поточному чемпіонаті Сербії)
і впевнено виграла 2:0. Лучани двічі успішно
контратакували – голи в активі Бікфалві та Мемешева. Ерік продовжує забивати і в міжсезоння
– за два турецькі збори в нього уже п’ять голів.
Третій спаринг другого турецького збору ви-

Бікфалві та Маріотто вітають із поверненням
у команду після операції ізраїльського
захисника Гала Шіша
дався для «Волині» найбільш багатим на голи. Їх
було чотири на дві команди. «Хрестоносці» та
чемпіон Казахстану 2014 року «Астана» видали
дуже видовищний і жорсткий матч, забиваючи в
кожному таймі у ворота суперника. Причому двічі «Волинь» відігралася після пенальті, призначених білоруськими рефері у ворота «Астани».
На 45 хвилині відзначився Матей, а на 85-й
– Маріотто.
Відзначимо, що наставник «Волині» ще не
визначився з основним складом своєї команди
на 100%. Навіть на другому зборі він експериментує, пробуючи кількох гравців на одній і тій
же позиції. Не визначився Кварцяний наразі із
фланговими захисниками – Габовда чи Парцванія
праворуч або ж Польовий чи Воронін і Задерецький ліворуч? В опорній зоні також щоматчу пробуються інші гравці в парі з Бабенком. Побачимо,
чи залишаться в команді Габовда, Польовий та
Політило, яких нині переглядають тренери.

ВІЛЬНА БОРОТЬБА

ЮЛІЯ ТКАЧ ВЗЯЛА ШВЕДСЬКЕ «ЗОЛОТО»
Назар ТРИКУШ
У шведському Кліппані
завершився традиційний турнір
з вільної боротьби серед жінок
Klippan Lady Open 2015.
На змаганнях цього року,
втім, як і в попередні, боролися
спортсменки найвищого рівня.
Серед них і чинна чемпіонка
світу - волинянка Юлія ТкачОстапчук. Вона підтвердила свій
високий клас, взявши «золото» у
ваговій категорії до 63 кг.
На шляху до першого місця
п’єдесталу волинянка провела
п’ять сутичок. У першій вона
без проблем здолала 10:0 болгарську борчиню Еліну Васєву.
Найцікавішим
видався
другий тур, Юлії протистояла
дворазова олімпійська призер-

ка з Колумбії. Жаклін Рентерія
вигравала «бронзу» на Олімпіаді в Пекіні 2008 року. Через
чотири роки в Лондоні вона
повторила свій успіх. Та варто
зауважити, що на олімпійських
стартах колумбійка виступала у категорії 55 кг. Зараз же у
вазі 63 кг сильнішою виявилася
Юлія Ткач-Остапчук. На турнірі у Швеції вона здолала імениту суперницю з рахунком 10:5,
що є хорошим знаком. Адже
через рік – нова Олімпіада у
Бразилії.
Після цього вихованка ковельського тренера Анатолія
Мілєхіна перемогла китайську
спортсменку Жуомі Хілуо (5:0)
та канадійку Стейсі Анаку
(9:0). У фіналі Юлія здолала
латвійську борчиню Анастасію

Григор’єву – 3:0.
«Було складно виступати,
адже їхала сама, без тренера,
– каже Юлія. – Тому потрібно
було старатися ще більше. Кожна сутичка була складною, хоча
тут варто виокремити поєдинок з колумбійкою. Вона дуже
незручна суперниця. Результатом своїм задоволена, але потрібно ще багато працювати».
Нагадаємо, дворазова чемпіонка Європи (2011, 2012 рр.)
Юлія Ткач була у дворічній декретній відпустці. Своє повернення на спортивну арену рік
тому вона відразу розпочала з
перемоги, ставши першою на
Чемпіонаті світу.
Ще одна борчиня з України
– Алла Черкасова – стала бронзовим призером у вазі до 69кг.

Є й гаряча новина від ФФУ та Прем’єр-ліги.
Обидві інстанції добровільно-примусово вимагають від клубів перенести матчі 18-го туру УПЛ.
«Волинь» у ньому орієнтовно 21 березня мала б
зіграти з луганською «Зорею» в Луцьку. Ця гра –
перша в році, яка мала б відбутися за глядацької
аудиторії, адже 8 березня лучани гратимуть проти «Чорноморця» за порожніх трибун – «Авангард» відбуває «дискваліфікацію ім. Кутакова».
18-й тур переносять на прохання Михайла
Фоменка. Мовляв, 27 березня у національної
збірної матч відбору ЧЄ-2016 з іспанцями, й команді треба якісно підготуватися.
Не будемо повторювати завчені фрази про
те, що в Європі звикли грати через два-три дні,
просто подумаймо, що робити тим клубам, які не
делегують гравців до збірної, під час вимушеної
тритижневої (!) паузи. Адже, наприклад, «Волинь», зігравши 14 березня у Львові проти «Карпат», знову відпочиватиме до 5 квітня! Це тепер
команді треба буде знову їхати на збори, витрачати незаплановані гроші або ж розпускати гравців,
щоб потім надолужувати згаяну форму? Водночас
в ФФУ та УПЛ пропонують зіграти відтермінований 18-й тур 30 травня! Тобто подовжити й без
того розтягнутий чемпіонат. Відповідно клубам
доведеться або скорочувати літні відпустки гравцям, або зменшувати час підготовки до нового
сезону, який стартуватиме у середині липня.
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СУДОКУ

ПРАВИЛА

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

19 лютого 2015 року
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АНЕКДОТИ
Коли сиджу на уроці фізики, я навіть
не розумію, чого саме не розумію.
А я от не хвилююся з приводу своєї
зарплати. Мене взагалі дрібниці мало
хвилюють.
Тепер напередодні всіх свят жителі
Росії постають перед проблемою: що подарувати людині, якщо Крим у неї вже є?
Джерело: переговори в Мінську затягуються. Меркель, Олланд і Порошенко
не можуть вирішити, куди подіти труп.
Зарплата у мене прекрасна. Це ціни в
магазинах якісь невідповідні для неї.
Упіймав Володимир Путін Золоту
рибку. Загадує бажання:
— Рибко, хочу, щоб у мене ВСЕ було!
— Вово, у тебе все БУЛО…
Дивлюся російські новини: «Український конфлікт», «українська армія»,
«українські карателі», «Верховна Рада»,
«Порошенко»...
Цікава держава — Росія. У неї навіть
новин своїх нема!
«Укртелеком» повністю відключив
анексований Крим від зв’язку. Тепер на
Керченській переправі з’явиться ще й
черга, щоб подзвонити.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 12 лютого 2015 року
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Cергій ІВАНЮК
(П’єса на одну дію)
ДІЙОВІ ОСОБИ:
Вова – старший брат, колись ходив на дзю-до. Але з часом розтовстів
і спився.
Пєтя – брат Вови, грайливий хлопчик, любить футбол і конфети.
Баба Анжела – продає квитки на
стадіоні.
Борис Обаров – багатий сусід
Вови і Пєті. Живе на сусідній вулиці
через калюжу.
Дія відбувається у старому будинку, який збудували ще у 1917 році. У
ньому 15 кімнат, але в половині з них
ніхто не живе. У домі смердить пліснявою, на шпалерах плями від крові, зате
на кухні вічно горить газ. Він дешевий,
його ніхто не економить. У найбільшій кімнаті за столом сидить Вова. Він
бухає. Час до часу кидає дротики від
дартсу в літачок, який висить під стелею. Заходить Пєтя. Він дістає з кишені шортиків цукерку «АВК», гидливо
морщиться, кидає на підлогу і з остервенінням топче сандаликами. Заспокоюється, лише коли в ротику починає
танути наступна цукерка від фірми
«Рошен». Пєтя дуже хоче на футбол,
тому проситься у старшого брата. Російською. Бо інакшої Вова не розуміє.
– Вов, пусти на футбол.
– Еще чего! Петька, сиди дома, делом займись. Или телевизор посмотри.
– А чего на него смотреть? Ты же
экран своей фотографией заклеил….
Вов, ну пусти. Лига Европы, лучшие
футболисты, лучшие команды. Я же
не просился на минское «Динамо»…
– А в Минске и всегда – «динамо»!
– Вовка ржёт, но его смех напоминает
хрюканье поросенка.

ВОВА, ПЄТЯ І ФУТБОЛ,
АБО ЯК ПОЯСНИТИ ДІТЯМ, ЧОГО
ПОСВАРИЛИСЯ УКРАЇНА ТА РОСІЯ

– Не пустишь, я все равно убегу!
– Ладно, не ной. Помой мне кроссовки и пойдешь...
....
– Вов, ну вот, блестят, как новые.
Ну что, я пойду?
– Сбегай еще в магазин и принеси
водки. Тогда, может, и отпущу.
....
– На, залейся. Ну что еще?
– Сдачу из магазина отдай! Петя, ты
должен мне еще мотоцикл поремонтировать. Я его из-за тебя поломал.
– Но ты же знаешь, что я этого не
умею. Даже если смогу – матч закончится! Вова, у меня такое ощущение,

что ты мне специально непосильные
задания ставишь, что бы я на футбол
не попал.
Петя обиженно складывает руки.
– Да у тебя все равно денег на билет нету! – Вова наливает стакан водки и залпом опрокидывает.
– Так ты мне одолжи! А я тебе потом отдам. Вот пойду, посмотрю, как
люди играют. Потом сам стану футболистом. Разбогатею. У тебя денег
клянчить не буду. Так сказать, финансовая независимость. Да еще и тебе
помогу. Может, даже новый мотоцикл
куплю...
– Че ты мелешь! Какая независи-

мость. Я для тебя старший брат, и я
о тебе позабочусь. Поэтому денег на
футбол – во! – Вовка скрутил кукиш и
сунул под нос Петьке.
– Если ты не дашь, я у соседа попрошу, у Бориса Обарова.
– Ага, а я Борьке расскажу, как ты
деньги, что он тебе на футбол давал,
на конфеты спустил, шоколад дорогой
покупал...
– Ну чего ты такой злой. Вот и брата Витьку на футбол тоже не пускал.
Во что он превратился? Третий срок
мотает...
– Я его воровать не посылал. Да
еще и на автоматах ворованное тратить, – Вова наколол огурец и смачно
откусил. – Кстати, он просил новую
музыку принести, Леди Гаагу! Я ему
«Воины света» Ляписов купил, – и
Вова тупо заржал, довольный своей
шуткой. – А ты что, брату ничего не
подкинешь?
– Вот, возьми: Лорак и Повалий,
они мне уже не нужны...
– Да не кисни! На кой он тебе, этот
футбол, сдался? Два десятка мужиков
бегают, «Фэйр плей» всякий. Развели
сопли. Судью все слушают и терпят,
когда он им карточки под нос тычет.
Полная дурь, даже бабам судить разрешили. Будь моя воля, я б им таких
пи...юлей выписал. Всем!!!

– Так с тобой тогда никто играть
ведь не захочет.
– А мне никто и не нужен!
– Ну и дурак ты, Вова. А что тебе
нужно? Вот сидишь, пьешь, жрешь!
Растолстел, скоро стул под тобой поломается. Ты бы мне хотя бы мяч отдал, который я в Симферополе купил!
– Нет. Я его в «Жигулях» на заднем
стекле положил. Пользы, конечно, никакой, зато красиво. Не ходил бы ты,
Петя, на футбол. Вот посидели бы, я
бы тебе о духовных скрепах рассказал.
Пойди хлебушка и сальца подрежь, –
Вовка снова налил в стакан.
– Во тебе сальца и хлебушка, конфет и сахарка, – Петька умудрился
скрутить четыре кукиша на двух кулаках.
– Ах так ты старшему брату! – и
Вовка залепил оплеуху. Петька от неожиданности опешил. Но уже за секунду подскочил к Вовке и зарядил носком по коленке. Раз. Потом еще раз.
– Ты что, майданутый какойто! – Вовка рычал и плевался. Потом
со всей дури двинул Петьку в харю.
Тот отлетел к стене. Сплюнул кровь
и выскочил на улицу. Вслед полетела пустая бутылка. Вовка не удержался и грохнулся на пол. Стул под
ним рассыпался... Сперва он хотел
подняться и бежать за Петькой. Но
потом передумал. И уже засыпая в
пьяном бреду, подумал: «Никуда не
денется, вернется домой, тогда и поговорим…»
... Тем временем Петька со всех ног
мчался к стадиону, прикрывая рукой
синяк. Оставался шанс хотя бы из-за
забора посмотреть на Лигу Европы. А
если повезет, баба Анжела пустит на
второй тайм без билета...

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 20 – 26 ЛЮТОГО
ОВЕН (21.03 – 20.04)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Андрій Осіпов (11 квітня 1977 р.)

Михайло Руденко (6 серпня 1976 р.)

Олег Кіндер (10 грудня 1960 р.)

Упритул візьметеся за питання ідеального світоустрою. Він недосконалий, тому вимагає імпічменту. Всього, будь-де, будь-коли і назавжди.
Неважливо, навіщо, головне – треба. Деталі та
мотиви другорядні.

Насниться привид дядька Х. із зламаним носом
і перекособоченою пілоткою. Не лякайтеся, просто віддайтеся настрою натовпу. Будьте пильні з
особистими документами. Ймовірна втрата або
повторне псування.

Будете змушені плавати в чужому басейні і пособачому. Зорі рекомендують мовчки стерпіти
наругу – такі вже нині непевні часи. Водночас не
забувайте будувати фундамент майбутніх перегонів. Купуйте конячок і тренуйтеся на іподромі.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

ДІВА (24.08 – 23.09)

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Юрій Корольчук (1 травня 1950 р.)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Петро Ластівка (4 січня 1957 р.)

Поцікавтеся справами підлеглих – це дозволить
зрозуміти, що відбувається в їхньому житті. Почнете краще розуміти і відчувати вчинки й почуття тих, хто вам не байдужий. На політику забийте товстий та не розкручений болт.

Зорі радять спуститися дорогим ліфтом із захмарних мрій до побутових питань. Утримуйтеся
від подорожі на ринок, виступів у ЗМІ та заяв про
плани на найближчу п’ятирічку. Обережно ходіть
на ефіри.

Резерви здоров’я знижено (особливо в чоловіків),
небезпечне перенапруження мозку. Від сексу варто відмовитися. Не можна конфліктувати, пити
ліки. У цей період людина психічно нестабільна.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Олександр Кононович (12 червня 1980 р.)

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Олексій Златогорський (14 жовтня 1977 р.)

Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Комендантська година буде для вас і місяцем, і
роком. Краще взагалі розчинитися у темному часі
невизначеності та помсти. Зорі кажуть, що ліпше
просто дати посмертне інтерв’ю.

Варто якомога більше часу приділити паперовій
роботі. На вас чекає пасивно напружений період,
саме тому ви маєте бути до нього готові. Зверніться по допомогу до друзів, разом легше впораєтеся
з неоднозначною ситуацією.

Вас можуть втягнути у сварку або конфлікт. Постарайтеся обрати нейтральну позицію спостерігача. Чудовий тиждень для тих, хто давно мріяв
відверто поговорити. У пориві бурхливих емоцій
не втрачайте голови. Пам’ятайте, що завтра буде
новий день, а життя триватиме.

РАК (22.06 – 23.07)

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

РИБИ (20.02 – 20.03)

Сергій Михальчук (13 липня 1972 р.)

Володимир Латковський (17 листопада 1954 р.)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

Намагайтеся не перебільшувати своїх можливостей у питаннях, які стосуються вашої цілеспрямованості. Прислухайтеся до поради друзів і на
кілька днів поверніться додому. Раки довго «жуватимуть» рішення.

Тиждень наповнений великою кількістю різнопланових емоцій і переживань. Не ухвалюйте
важливих рішень – за вас усе вирішили боси.
Коли емоції вщухнуть, побачите приховану суть
того, що відбувалося з вами.

Час невблаганно працює проти вас, а дорогий
бензин тим часом спалює залишки кредиту довіри. Нові прожекти ненадовго прикриватимуть
«білі плями» вашого резюме. Попрацюєте волонтером на державне ТБ.

Читайте «Хроніки Любарта» у Facebook: www.facebook.com/hroniky.lubarta

