
Се
рг

ій
 

М
А

РТ
И

Н
ЯК

Ст
еп

ан
 

ІВ
А

ХІ
В

Іг
ор

 
ЄР

ЕМ
ЕЄ

В

9696  МЛНМЛН

192192  ТИС ТИС 606606 ГРН ГРН

3232  МЛНМЛН

5858  ТИС ТИС 174174 ГРН ГРН

2424    МЛНМЛН

275275  ТИС ТИС 8080 ГРН ГРН

Ю
рі

й 
СА

ВЧ
УК

Іг
ор

 
ГУ

ЗЬ

Іг
ор

Л
А

П
ІН

УЗ
Ь

П
ІН

173173  ТИС ТИС 

107107 ГРН ГРН

6565  ТИС ТИС 

973,73973,73 ГРН ГРН

4949  ТИС ТИС 

856856 ГРН ГРН

стор. 13

ПЕРСОНА

«ЛУЦЬТЕПЛО» ПРИХОВУЄ «ЛУЦЬТЕПЛО» ПРИХОВУЄ 
СВОЇ «НЕТЕПЛОВІ» ДОХОДИ?СВОЇ «НЕТЕПЛОВІ» ДОХОДИ?
Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» не поспішає 
оприлюднювати свої доходи, які надходять він телекомунікаційних 
компаній.  ДКП «Луцьктепло» просили повідомити, скільки 

підприємство 
заробляє на тому, 
що на об’єктах 
комунальної власності 
розташоване 
телекомунікаційне 
обладнання. 
Однак достовірних 
цифр так ніхто і не 
надав, як і вихідних 
даних, потрібних для 
розрахунку отриманих 
коштів.

УГРИНІВ: КОНФЕСІЙНИЙ 
КОНФЛІКТ ЧИ ПРИВИД 
ФЕОДАЛІЗМУ?

Важко пригадати, щоб 
парафіяни билися за храми 
тоді, коли у більшості культових 
споруд були розташовані 
або книгосховища, або музеї, 
або планетарії. Проблема 
сутичок через храми, про 
яку вже просто непристойно 
буде надалі мовчати, якраз 
найчастіше полягає у тому, що 
ані грамотно відібрати, ані по-
людськи поділити при цьому 
церковну власність активні 
віряни не здатні.

ЗА СІМОМА ЗАМКАМИ ВИБІР ЗА НАМИ

• НОВИНИ • ПОЛІТИКА • ІНТЕРВ’Ю • КОМЕНТАРІ • ФАКТИ • КОМУНАЛКА • СПОРТ • ЗІРКИ • НОВИНИ • ПОЛІТИКА • ІНТЕРВ’Ю • КОМЕНТАРІ • ФАКТИ • КОМУНАЛКА • СПОРТ •

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ
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МУТКИ

ВІТЕР ПОНЯТТЯ НЕ МАЄ, ВІТЕР ПОНЯТТЯ НЕ МАЄ, 
ЩО РОБИТЬСЯ В ОБЛРАДІ?ЩО РОБИТЬСЯ В ОБЛРАДІ?

стор. 7стор. 4

РЕФОРМА VS СОВОК: 
ХТО КОГО?

Володимир 
Гунчик,
голова 
Волинської ОДА

1 МЛН
660 ТИС

850 ГРН

АА

С

ФАКТИ • КККОМОМОМОМОМОМОМОМО УУНУНУНУНУНУНАЛЛАЛАЛАЛАЛАЛКАКАКАКАКАКАКАКАА • •   СПОРТ •

Сергій 
Кошарук,
заступник 
голови ВОДА

151 ТИС

50 ГРН

КИ • НОВВИНИНИНИНИНИНИНННННННИИИИИИИИИИИИИИ И ••••• ПООПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОЛІЛІЛІЛІЛІЛІЛІЛІЛІЛІЛІЛІЛЛЛ ТИТИТИТТТТТТ КА • ІНТЕ

Світлана 
Мишковець,

заступник 
голови ВОДА

15 ТИС

560 ГРН

СТАТКИ СТАТКИ 
ВОЛИНСЬКИХ ВОЛИНСЬКИХ 

ВЛАДЦІВ ВЛАДЦІВ 

К: 

Сергій
Кудрявцев,
перший заступник 
голови ВОДА

ЛУЧАНКА МЛАДЕНА КАЧУРЕЦЬ 
ВРАЖЕНА БЮРОКРАТІЄЮ 
У ВІДБОРІ ДО СТОЛИЧНОЇ 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

92 ТИС

412 ГРН
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ПРОТИСТОЯННЯ

ХРОНІЧНО 
ЗАКОХАНІ 
У СПРАВУ
Андрій ЛУЧИК, редактор «Хронік Любарта»

Сьогодні ви тримаєте в руках 214-й номер 
«Хронік Любарта». Чим прикметний цей, 
здавалося б, рядовий часопис на 16 
шпальтах?

8 квітня 2010 року, тобто 5 років тому, побачив 
світ перший номер газети «Хроніки Любарта». За 
цей час вийшло 214 номерів загальним тиражем 
близько 2 млн примірників. Опубліковано близько 
17 млн друкованих знаків текстів авторства більш 
ніж півсотні дописувачів та штатних авторів.

Починалося все як видання вільних журналіс-
тів, де кожен з колег мав нагоду опублікувати ма-
теріал, який не міг бути опублікованим у його ре-
дакції. Зараз у це важко повірити, але багато було 
нерішучості у той час. Більшість авторів працю-
вали під псевдонімами й дорожили захищеністю 
власної анонімності.

Випускаючи перші номери, ми взагалі працю-
вали як віртуальна редакція, де кожен дистанційно 
писав матеріали, верстав, вичитував, редагував… 
Потім була кімнатка на 12 квадратів з двома столами 
і комп’ютером. 8 сторінок, частина з них чорно-білі. 
Але драйв та завзятість ніколи не полишали шпаль-
ти «Хронік Любарта».

* * *
У якісь знаменні дати заведено дякувати. Отож, і 

ми не оминемо сьогодні цю традицію. Тому хочеться 
подякувати усім.

Дякуємо друкарні, яка чекає допізна на останню 
здану до друку сторінку. 

Дякуємо рекламодавцям, спонсорам та мецена-
там, які допомагають у випуску газети.

Дякуємо чиновникам та політикам, які дають 
нам цікаві теми для публікацій.

Дякуємо друзям – за те, що підтримуєте та до-
помагаєте.

Дякуємо ворогам – за те, що робите нас сильні-
шими.

Дякуємо вам, наші читачі, що залишаєтеся з 
нами!

P.S. А ось такий вигляд мала перша шпальта 
нашого першого номера. Тоді центральною темою 
було повернення Бориса Клімчука в губернаторське 
крісло.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ХОЛОНЕ КРОВ БУДЬТЕ ПИЛЬНІ!

У

У ВЕЛИКОДНЮ НІЧ КУРСУВАТИМЕ 
ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

ЩО РОБИТИ, КОЛИ 
В МАРШРУТКУ 
ЗАХОДИТЬ ХЛОПЧИНА 
(на вигляд років 14-
16) І ТРЕМТЛИВИМ 
ГОЛОСОЧКОМ 
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СМЕРТЕЛЬНУ 
ХВОРОБУ ДИТИНИ ТА ПРОСИТЬ ГРОШЕЙ 
У СКРИНЬКУ?
Не варто одразу діставати гроші, пускати сльозу 
і мовчати байдуже, а голосно й чітко запитувати 
приблизно наступне:

– Волонтером якого фонду ви є?
– Чи є у вас статут фонду або інші документи?
– У вас є посвідчення особи і документ, у якому 

вказано, що фонд довіряє вам збір коштів?
– Де зараз перебуває дитина?
– Який у дитини діагноз?
– На яке лікування збирають кошти і де воно буде 

здійснюватися?
– Яка сума потрібних коштів?
– Де можна побачити звіти зі збору грошей?
– Покажіть мені банківські реквізити для перера-

хунку коштів.
– Скажіть номер телефону батьків дитини.
– Надайте посилання, за яким я можу прочитати 

про дитину в інтернеті.
– Скільки вам років?
– Як Ви знайшли цей фонд і стали його волонте-

ром?
Майте на увазі: нині під благодійним прикрит-

тям працює чимало шахраїв. А самі благодійники на-
голошують, що вкрай рідко збирають кошти у скринь-
ки на вулицях чи у громадському транспорті. 

великодню ніч Луцьком 
курсуватимуть автобуси та 
тролейбуси, які охоплять майже 

усі мікрорайони міста.
Як повідомили у мерії, Луцькому підпри-

ємству електротранспорту доручено органі-
зувати рух тролейбусів у ніч з 11 на 12 квітня 
(з 24:00 до 06:00).

Так, на маршруті №1 «Бенделіані – 
Драмтеатр» курсуватиме два тролейбуси; 
на маршруті №3 «Лісництво – Драмтеатр» 
працюватиме одна одиниця транспорту; на 
маршруті №4 «АС-2 – Залізничний вокзал» 
– 1 од.; на маршруті № 5 «Дубнівська – Гор-
діюк (відділення ДАІ)» – 1 од.; на маршруті 
№8 «ЦУМ – Гордіюк (відділення ДАІ)» – 1 од.; 
на маршруті № 9 «ЦУМ – Гордіюк (відділення 
ДАІ)» – 1 од.; по два тролейбуси курсувати-
муть на маршрутах №15 «ЦУМ – просп. Мо-
лоді – ЦУМ» та №15а «ЦУМ – просп. Молоді 
– ЦУМ». 

Крім того, у Провідну неділю (19 квітня) 
забезпечать роботу восьми тролейбусів за 
маршрутом №7 «Залізничний вокзал – с. Га-
разджа» та десяти автобусів за маршрутом 
«Конякіна – Гаразджа (кладовище)», який 
проходитиме в прямому та зворотньому на-
прямках вулицями та проспектами: Конякіна, 
Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, 
Рівненською (місця міжзмінного відстою на 

А 

ОБЕРЕЖНО – ОБЕРЕЖНО – 
ШАХРАЇШАХРАЇ

У ЛУЦЬКОМУ ПАРКУ У ЛУЦЬКОМУ ПАРКУ 
ЗНАЙШЛИ ЧОЛОВІКА ЗНАЙШЛИ ЧОЛОВІКА 
З НОЖЕМ У ГРУДЯХЗ НОЖЕМ У ГРУДЯХ
Тіло чоловіка із ножем у 
грудях знайшли в парку, що 
в 40-му мікрорайоні Луцька. 
Правоохоронці розглядають кілька 
версій скоєння правопорушення, 
серед яких – умисне вбивство та 
самогубство.

Як повідомили у прес-службі во-
линської міліції, о 9:30 7 квітня у чер-
гову частину луцького міськвідділку 
надійшло повідомлення від жительки 
обласного центру про виявлення у 
парку чоловіка з ножем у грудях. На 
місце події виїхала слідчо-оперативна 
група.

За словами першого заступни-
ка начальника Луцького МВ УМВС 
України у Волинській області Олек-
сандра Карпука, у чоловіка із собою 
були документи. Тож правоохоронці 
одразу встановили його особу: це жи-
тель Луцька, 1982 року народження. 
До слова, відомо, що чоловік раніше 
повернувся із фронту, де був поране-
ний.

– Нині відпрацьовується кілька 
версій, серед яких – умисне вбивство 
та самогубство. Відомості внесені до 
Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за статтею 115 (Умисне вбив-
ство) Кримінального кодексу Укра-

їни. Будуть призначені усі необхідні 
судово-криміналістичні експертизи, 
тож після їх завершення визначимо-
ся із остаточною правовою кваліфі-
кацією події, – повідомив Олександр 
Карпук.

Місцева мешканка, що натрапила 
на закривавленого чоловіка, розпові-
ла, що того ранку вийшла на щоден-
ну прогулянку із псом. А побачене її 
дуже налякало.

– Вийшла з дому з собачкою о 
8:53. Особливої уваги не звертала, 
йшла вперед, але дивилася у сторо-
ну. Почула сильний, якийсь навіть 
нелюдський, крик… Підійшла ближ-
че і побачила наполовину оголеного 
чоловіка, поряд лежав одяг. Коли я 
його знайшла, він ще дихав, але по-
руч нікого не було, – зазначила жінка-
очевидець.

Ще одну смерть луцькі право-
охоронці зафіксували у ніч з 7 на 8 
квітня. Закривавлене тіло виявили у 
багатоповерхівці на проспекті Собор-
ності. На тілі чоловіка було ножове 
поранення.

Як повідомив начальник луцької 
міліції Ігор Муковоз, станом на вечір 
8 квітня проводилися заходи із за-
тримання особи, що підозрюється у 
вбивстві.

вул. Конякіна та в с. Гаразджі біля кладови-
ща).

Приватному акціонерному то вариству 
«Луцьке АТП-10701» рекомендовано залучити 
для перевезень додаткові транспортні засоби 
(до 20-ти одиниць) за автобусним маршрутом 
№3 «Гаразджа (кладовище) – Госпіталь», від-

повідно до умов договору на перевезення па-
сажирів автомобільним транспортом з 10 до 
12 квітня цього року та з 17 до 19 квітня цього 
року, а також забезпечити рух одного автобуса 
за маршрутом №9 «Теремнівська – с. Рованці 
(церква)» в ніч з 11 на 12 квітня (з 24:00 до 
06:00).
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БЛАГОДІЙНІСТЬ 
ЧЕРЕЗ ТВОРЧІСТЬ
У Луцьку відбувся благодійний ярмарок-
майстерня «Світ нашими руками». За три дні 
організаторам вдалося зібрати 3400 грн. 

«Нам вдалося залучити 25 майстрів, поярмаркува-
ти три дні, провести понад 20 майстерок, запросити та 
повчити 15 дітей учасників АТО, у тому числі й тих, 
кому збирали кошти. Діткам було надано можливість 
відвідати за один день до п’яти майстерок! Усі були 
щасливі, несучи додому повні торбинки подарунків, 
зроблених власноруч», – повідомили організатори.

Зібрані кошти передадуть багатодітній родині 
Сергія Гулюка, молодшого сержанта Луцького при-
кордонного загону Державної прикордонної служби 
України, який загинув, захищаючи рідну країну в зоні 
проведення АТО. Військовий жив у Луцьку. 31 липня 
2014 року в районі Василівки російські найманці та 
російські військові обстріляли прикордонників із мі-
нометів та гранатометів. Тоді п’ятеро українських вій-
ськових загинули. Серед них був і Сергій Гулюк, який 
не з власної волі залишив сиротами трьох діток.

НА ДПЗ ЗГОРІЛА 
«ЗЕБРА» 
У Луцьку 8 квітня згорів більярдний клуб «Зебра». 
Вогонь вщент зруйнував внутрішню частину 
приміщення. Гасили пожежу кілька годин. 

За словами очевидців, загорання трапилося в обі-
дню пору. Дим спершу з’явився з боку кухні, потому 
полум’я охопило решту приміщення. 

Як повідомив Василь Оліферчук, начальник Луць-
кого міськрайонного відділу Управління Держслужби 
з надзвичайних ситуацій, постраждалих внаслідок 
пожежі немає, утім завдано чималих матеріальних 
збитків. 

У прес-службі рятувальників зазначили, що на 
боротьбу із вогнем було залучено п’ять пожежних ма-
шин. Допомагали і працівники ДАІ, які на деякий час 
перекрили рух бульваром Дружби народів. 

Офіційну причину загорання і точну суму матері-
альної шкоди експерти мають встановити найближ-
чим часом.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ ДОБРО В ДІЇ

НИЩІВНЕ ПОЛУМ’Я

ЕКОЛОГІЧНА ІНІЦІАТИВА

Н а пляжі Центрального міського 
парку культури та відпочинку 
імені Лесі Українки встановили 

спортивний майданчик для занять 
фізкультурою під відкритим небом. Усі 
охочі безплатно зможуть покращити 
свою фізичну форму та тренуватися на 
свіжому повітрі. 

Майданчик встановив Фонд Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» з ініціативи самого засно-
вника Фонду. Тут є турнікети, бруси, лави 
для виконання вправ на усі групи м’язів. 
Ініціативу з особливою радістю сприйня-
ли члени громадських організацій «Свіча», 
Асоціації любителів зимового плавання та 
фізкультури й Центру фізкультури і оздо-
ровлення. Адже члени цих організацій регу-
лярно проводять дозвілля на березі річки та 
підтримують стан пляжу фактично власни-
ми силами. 

Заступник голови правління Асоціації 
любителів фізичної культури та зимового 
плавання Петро Леонтьєв розповів, що про 
допомогу з облаштуванням такого майдан-
чика члени організації просили муніци-
пальні установи не один рік. Тому ініціативу 
фонду Ігоря Палиці сприйняли як «манну 
небесну».

Олександр Товстенюк, голова правлін-
ня Фонду, розповідає: у планах встановити 
ще 25 таких майданчиків у дворах Луцька. 
Для цього потрібна ініціатива від самих 
лучан. 

«Цей майданчик створено в стилі Street 
Workout (від англ. «вуличне тренування». – 
ХЛ). Ідея належить Ігорю Палиці, адже він 
– поціновувач здорового способу життя. Ми 
приурочили відкриття спортивного майдан-
чика до Всесвітнього дня здоров’я. Надалі 
плануємо встановити ще 25 таких майдан-
чиків у дворах лучан», – зазначає Олександр 
Товстенюк. 

Голова правління Фонду пояснює, що 
встановлення спортивних турнікетів відбу-
ватиметься на конкурсній основі. Для учас-
ті потрібно, аби ініціативна група зібрала не 
менш як 50 підписів жителів будинку чи дво-
ру та звернулася до Фонду. 

У супровідному листі варто вказати 
своє бачення щодо популяризації здоро-
вого способу життя лучан, мати дозвіл від 

житлово-комунального підприємства, ОСББ 
чи житлового кооперативу на встановлення 
майданчика у вибраному місці на ділянці за-
гальною площею до 100 квадратних метрів. 
Конкурс триватиме на території Луцька з 7 
квітня до 31 травня 2015 року.

Працівники Фонду просять подавати за-
явки за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 
26, у вівторок та четвер з 9.00 до 12.00. Більш 
детальну інформацію можна довідатися за 
номером телефону 78-22-11 або на сайті 
Фонду www.novyy.lutsk.ua.

Голова правління Фонду «Новий 
Луцьк» Олександр Товстенюк 
(праворуч) та чемпіон світу з 
лижних гонок Микола Білера

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ПЛЯЖ ЛУЦЬКА ПЛЯЖ ЛУЦЬКА 
ОБЛАДНАЛИ ОБЛАДНАЛИ 
СПОРТМАЙДАНЧИКОМ СПОРТМАЙДАНЧИКОМ 

ЛУЧАН КЛИЧУТЬ НА 
ВЕЛИКЕ ПРИБИРАННЯ 
Екологічну акцію 
«Зробимо Луцьк 
чистим» із 3 квітня 
перенесено на 24 
квітня у зв’язку з 
несприятливими 
погодними 
умовами. 

Організатори запланували при-
бирання п’ят над цяти забруднених 
зон, серед яких Центральний парк ім. 
Лесі Українки, парк 900-річчя Луць-
ка, парк на вул. Потебні, Старе місто, 
парк за РАГСом, зона «Дитяча заліз-
ниця», Теремнівські ставки, «Студ-
містечко СНУ» (вул. Володимирська, 
1) тощо. 

Як відомо, всеукраїнська акція 
«Зробимо Україну чистою» є частиною 
всесвітнього руху «Lets Do It World», 
що об’єднав 11 мільйонів людей в 

РЕФОРМА

МРЕВ ЗАПРАЦЮЮТЬ 
ПО-НОВОМУ 
Новий проект Закону «Про органи внутрішніх 
справ України» передбачає кардинальну зміну 
роботи та структурну оптимізацію колишніх МРЕВ. 

Про це під час засідання Кабміну 4 квітня зазначила 
перший заступник Міністра внутрішніх справ України 
Ека Згуладзе. 

– Потрібно змінювати правила, а не людей, не тіль-
ки карати, а запобігати, – зауважила чиновниця. – Ко-
жен працівник матиме право власноруч підписувати 
документи, а не ходити до керівника по підпис. 

Ека Згуладзе зазначила, що у сервісних центрах буде 
встановлено уніфіковану вартість послуг. 

– На сьогодні в Україні функціонує 228 центрів 
МРЕВ. Їх буде скорочено до 64, ми плануємо запровади-
ти ще 15 мобільних центрів, – запевнила Ека Згуладзе. 

За її словами, лише в Києві функціонувало 10 цен-
трів МРЕВ, відтепер залишиться лише два. 

– МРЕВ будуть надавати послуги на місцях. Деякі 
послуги зроблять електронними, з використанням ІТ-
технологій. У липні 2015 року в столиці запрацюють два 
оновлені центри, а до вересня 2015 року – 62 по Україні. 
Усі функції та посилення повноважень буде передано 
до вересня 2017 року, – зазначила Згуладзе.

112 країнах для того, щоб піклува-
тися про екологію нашої планети. 
Це щорічна одноденна соціально-
екологічна акція з прибирання та 
благоустрою засмічених зелених зон 
та місць громадського відпочинку.

Усіх охочих долучитися до акції 
просять реєструватися на сайті еко-
логічного руху letsdoitukraine.org. 
По додаткову інформацію можна 
звернутися до координатора акції у 
Волинській області Захара Ткачука: 
(063) 560-10-31, (095) 092-51-66.
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ЗА СІМОМА ЗАМКАМИ

ART

«ЛУЦЬТЕПЛО» ПРИХОВУЄ «ЛУЦЬТЕПЛО» ПРИХОВУЄ 
СВОЇ «НЕТЕПЛОВІ» ДОХОДИ?СВОЇ «НЕТЕПЛОВІ» ДОХОДИ?

ержавне комунальне підприємство 
«Луцьктепло» не поспішає 
оприлюднювати свої доходи, які 

надходять він телекомунікаційних компаній. 
Як повідомляє Інформаційне агентство 
«Волинські Новини», ДКП «Луцьктепло» 
просили повідомити, скільки підприємство 
заробляє на тому, що на об’єктах комунальної 
власності розташоване телекомунікаційне 
обладнання. 
Власне, депутат міської ради, член депутатської 
групи «Новий Луцьк» Ігор Поліщук надіслав 
на підприємство уже два депутатські запити. 
Однак достовірних цифр так ніхто і не надав, 
як і вихідних даних, потрібних для розрахунку 
отриманих коштів.

ЗАГАЛЬНІ ФРАЗИ І ЛИСТУВАННЯ
Депутат Ігор Поліщук надіслав запит на 

адресу луцького міського голови та ДКП «Луць-
ктепло» щодо розташування на об’єктах підпри-
ємства базових станцій стільникового зв’язку. 
Власне, ця ситуація виникла у зв’язку з підозрою, 
що керівництво підприємства, оформлюючи до-
говори оренди на використання цих об’єктів, не 
обліковувало кошти, а привласнювало їх. Тож, 
щоб дізнатися достовірну інформацію, депутат 
звернувся із проханням повідомити, чи розта-
шовані та чи використовуються на об’єктах, що 
належать або орендуються ДКП «Луцьктепло», 
базові станції стільникового зв’язку. Якщо це 
так, то він попросив проінформувати, на яких 
умовах розташовані й використовуються ці 
станції та яка оплата надходить на підприємство 
за надання цих послуг.

Однак до того, як надійшла відповідь, 
з’явилося ще більше запитань, оскільки ДКП 
«Луцьктепло» повідомило про те, що станцій 
стільникового зв’язку, розміщених на об’єктах 
підприємства, кілька. А ось у міській раді знають 
лише про один договір оренди.

Після такої туманної відповіді й неузгодже-
ності відповідей за підписом міського голови та 
керівництва «Луцьктепла», депутат надіслав по-
вторний запит. 

Днями він отримав відповідь. Але як і в по-
передніх листах, суми, які заробляє ДКП «Луць-
ктепло» на вишках стільникового зв’язку, лиша-
ються невідомими. 

ВИКОНКОМ ЗНАЄ ЛИШЕ 
ПРО ОДИН ДОГОВІР
У відділі управління майном комунальної 

власності повідомили, що наразі ДКП «Луць-
ктепло» передало в оренду ПрАТ «Київстар» не-
житлове приміщення на вулиці Дубнівській, 12 
і отримує щомісяця 1439,34 гривні. Інших про-
ектів рішень виконкому на укладення договорів 
оренди нежитлових приміщень для розміщення 
телекомунікаційного обладнання на об’єктах 
ДКП «Луцьктепло» на розгляд відділу управлін-
ня комунальним майном не вносилося.

У ДКП «Луцьктепло» теж афішують лише 
цей договір оренди і ці заробітки. Однак уточ-
нюють: на об’єктах підприємства розтоашова-
но 39 комплектів обладнання базових станцій 
стільникового зв’язку. До їх числа входять кон-
тейнери, антенно-фідерні пристрої, інше теле-
комунікаційне обладнання, розміщене на димо-

вих трубах котелень та на інших будівлях.
Розміщене воно там відповідно до договорів 

про надання послуг зберігання та договорів про 
надання послуг з розміщення і утримання май-
на. Власне, уточнюючи, що ці угоди – не догово-
ри оренди, укладачі листа вочевидь повважали, 
що афішувати доходи з їх реалізації не варто.

До слова, ще коментуючи попередні листи, 
юристи підприємства оперували фразами на 
кшталт «які питання – такі й відповіді». Мовляв, 
якщо цікавлять договори оренди – прошу дуже, 
отримуйте відповідь, а про решту договорів ви 
не питали – ми й не уточнювали.

МЕТОДИКА 
БЕЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ
Цікаво, що рішенням виконавчого комітету 

Луцької міської ради від 20 березня 2013 року за-
тверджено Порядок розміщення та встановлен-

ня технічних елементів (пристроїв) на будівлях 
та спорудах у Луцьку.

До таких технічних елементів (пристроїв) 
належать й індивідуальні телевізійні антени, ан-
тени супутникового телебачення, антени стіль-
никового та радіозв’язку. У цьому документі 
передбачено, що між суб’єктами укладаються 
договори на розміщення технічних елементів 
телекомунікаційного зв’язку. А плата за корис-
тування майном розраховується відповідно до 
методики, затвердженої цим же Порядком.

Власне, інформацією про те, скільки таких 
договорів на розміщення технічних елементів 
телекомунікаційних мереж, відділ управління 
майном комунальної Луцької міської ради не 
володіє.

Якщо ж заглянути в архів ухвалених місь-
квиконкомом рішень, можна розшукати й зга-
даний документ та затверджений Порядок роз-
міщення і встановлення технічних елементів 
(пристроїв) на будівлях та спорудах у Луцьку.

Однак, як каже депутат Ігор Поліщук, від 
того, що методика розрахунку плати є загаль-
нодоступною, користі мало. Адже, окрім кіль-
кості комплектів обладнання базових станцій 
ДКП «Луцьктепло», жодні з вихідних даних 
невідомі. Натомість, каже він, дивує той факт, 
чому підприємство не поспішає оприлюднити, 
скільки ж воно заробляє на тому, що на ко-
мунальних об’єктах, які є власністю громади, 
розташоване обладнання для станцій стільни-
кового зв’язку.

ЗВ’ЯЗКИ В МІСЬКРАДІ 
Й ГОЛОСУВАННЯ 
ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ 
Ось уже кілька місяців поспіль виконувачем 

обов’язків директора «Луцьктепла» є заступник 
директора підприємства, депутат міської ради 
Артур Василевський, який і підписує наразі всі 
документи. Якщо ж повернутися до запиту Іго-
ря Поліщука щодо доходів ДКП «Луцьктепло» 
за надання об’єктів для обслуговування облад-
нання стільникового зв’язку, то доволі цікавим 
є й саме голосування за згаданий запит.

На сайті міської ради в архіві голосувань вка-
зано, що Артур Василевський за згаданий запит 
не голосував. Не менш цікавим є й той факт, що 
за цей запит не голосували і депутати з так зва-
ної «промерської» групи «Рідне місто»: Анатолій 
Пархом’юк, Євгеній Ткачук, Микола Яручик та 
Іван Корчук, який, до слова, очолює інше кому-
нальне підприємство – «Луцькводоканал».

Отож, виникає закономірне питання: чому 
ДКП «Луцьктепло» не поспішає оприлюднити 
свої доходи за «нетеплові» послуги? І питання 
це риторичне.

Д

8 квітня у Центральному універмазі 
міста відкрилася виставка «Мистецтво 
заради миру» Віктора Семенюка. 

Ще у 2014 році волинський скульптор 
виставив на аукціон свої ковані скульпту-
ри, аби виручені за них кошти віддати на 
підтримку АТО. 

Своєю чергою, Ігор Палиця таку ініціа-
тиву не тільки прийняв, а зробив дві корис-
ні речі: скульптури, які автор виготовляв 
протягом десяти років, залишилися ціліс-
ною колекцією у рідному місті, а в бійців 
14-ї бригади з'явилися три позашляхови-
ки, якими вони зможуть оперативно при-
їхати на артилерійську позицію чи швидко 
покинути місце, з якого відпрацювала ар-
тустановка. Видатки на підготовку авто-
мобілів до відправки в зону АТО склали 
понад 300 тисяч гривень, тобто 100 тисяч 
було додано до вартості колекції.

Отож, Фонд Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» підготував до відправки в зону 
АТО три позашляховики для військових, а 
для Луцька придбав колекцію з тридцяти 
кованих скульптур.

Виставка буде постійною, відтак кожен 
охочий зможе подивитися вироби волин-
ського майстра. 

У ЦУМІ – ВИСТАВКА СКУЛЬПТУРУ ЦУМІ – ВИСТАВКА СКУЛЬПТУР
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ЗІРКОВІ НОВИНИ

ПОНЕДІЛОК
13 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

07.10 Х/Ф «ЛИЦАР ДНЯ»
09.10 Х/Ф «ІВАН 
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ 
ПРОФЕСІЮ»
11.00 «Ліга сміху. Чемпіонат 
України з гумору»
14.05 «Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»
15.05 «Сказочная Русь»
19.30, 02.40 «Телевізійна 
служба новин»
20.15 Х/Ф «ПОГРАБУВАННЯ 
ПО-ЖІНОЧОМУ»
00.15, 03.25 Х/Ф «ДОРОСЛА 
ДОЧКА, АБО ТЕСТ НА...»
01.55 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.00 «Служба розшуку дітей»
05.05 Телемагазин
05.35 «Шість кадрів»

06.20 М/ф «Пригоди Буратіно»
07.20 Х/Ф «ІГРИ ДОРОСЛИХ 
ДІВЧАТ»
09.45 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
11.25, 12.15 «Ювілейний 
концерт Інтера»
12.00, 14.00, 16.00, 17.55 
Новини
13.40, 14.10 Х/Ф «ПІГУЛКА 
ВІД СЛІЗ»
15.40, 16.10 «Чекай на мене»
18.10, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Красиве життя»
22.40 Т/с «Безсоння»
00.30 Х/Ф «КРАЩИЙ 
ЗАХИСТ»
02.10 Т/с «Сусіди»

05.00, 19.15 Надзвичайні новини
05.50 Факти тижня
07.20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
08.10 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС 
У ПОШУКАХ ВТРАЧЕНОГО 
КОВЧЕГА»
10.35, 13.20 Х/Ф «ІНДІАНА 
ДЖОНС І ХРАМ ДОЛІ»
12.45, 15.45 Факти
13.30 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС І 
ОСТАННІЙ ХРЕСТОВИЙ ПОХІД»
16.10 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС І 
КОРОЛІВСТВО КРИШТАЛЕВОГО 
ЧЕРЕПА»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.10 Х/Ф «ТРИНАДЦЯТИЙ 
ВОЇН»
23.10 Х/Ф «ЦЕНТУРІОН»
01.05 Х/Ф «ВІКІНГИ ПРОТИ 
ПРОБУЛЬЦІВ»
03.00 Вражаючі сюжети про 
роботу поліції

05.15 У пошуках істини
06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.45 Х/Ф «ПРИВІТ, КІНДЕР!»
09.55 Х/Ф «БУДИНОК 
МАЛЯТИ»
13.40, 19.50 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
14.35 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.50 «Історія українського 
шоу-бізнесу. Ірина Білик і Таїсія 
Повалій - рабині кохання»
20.50 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.30 «Один за всіх»
00.50 Х/Ф «ДАЙТЕ КНИГУ 
СКАРГ»
02.25 Х/Ф «ШАЛЕНИЙ ДЕНЬ»
03.25 Нічний ефір

06.05 Від першої особи. 

Підсумки

07.20 Ера будівництва

07.25, 07.45, 10.20, 10.50, 

16.20, 19.55, 21.45 Д/ф

08.45 Телемагазин

09.00, 05.45 Вічне

09.25 Про головне

12.00 Утеодин з Майклом 

Щуром

12.35 Казки Лірника Сашка

12.45 Мультфільм

13.20 Вікно в Америку

13.45 Х/Ф «МАРІЯ 

МАГДАЛИНА»

15.45 Книга ua

16.50 О.Винника «Щастя»

19.00 Перша шпальта

19.30 Дорогі депутати

21.00, 05.05 Новини

22.55 Трійка, Кено, Секунда 

удачі

23.00 День Янгола

00.05 «Приречений на любов»

01.20 ТелеАкадемія

02.20 Як ваше здоров’я?

02.50 Х/Ф «ПАЗЛ»

04.30 Д/с «Середземномор’я»

06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
07.00 Х/Ф «ПЕРСТЕНЬ 
НІБЕЛУНГІВ»
10.45 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ: 
ЭПІЗОД-6. ПОВЕРНЕННЯ 
ДЖЕДАЯ»
13.50 19 Тур ЧУ. Карпати - 
Ворскла
16.00 Х/Ф «ЛЮДИ X-3. 
ОСТАННЯ БИТВА»
18.00 «Секретні матеріали»
19.00 Т/с «Ментівські війни-3»
21.00 «Люстратор 7.62»
22.00 Х/Ф «ВТЕЧА З НЬЮ-
ЙОРКА»
00.00 Х/Ф «ШВИДКИЙ 
ВОГОНЬ»
01.50 Х/Ф «ГЕТЬМАНСЬКІ 
КЛЕЙНОДИ»

06.00 Скарб.ua

06.50 Легенди бандитського 

Києва

08.50, 09.40 Д/ф

10.30 У пошуках істини

12.10, 21.30 Дивовижний 

всесвіт

14.10 Невідома Південна 

Америка

17.10 Смак пригод

19.00 Містична Україна

23.30 Покер

00.20 Підроблена історія

06.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
07.00, 15.00, 19.00, 01.30, 
05.30 Події
07.15 Х/Ф «ШУКАЮ 
ПОПУТНИКА»
09.00 Моє нове життя
10.00 Т/с «Пам’ять серця»
13.50, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник. 
Нова Надія»
19.45 Т/с «Квіти папороті»
23.20 Х/Ф «ЄЛИЗАВЕТА. 
ЗОЛОТА ДОБА»
02.15 Реальна містика
03.00 Т/с «Дорожній патруль-
11»

06.00, 07.00, 07.05, 11.00 Єралаш
06.03 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.03 М/с «Барбоскіни»
07.10 М/ф «Воруши ластами 2»
08.50 М/ф «Смурфіки»
11.00 Х/Ф «ЙОКО»
13.10 Х/Ф «КОТИ ПРОТИ 
СОБАК»
15.00 Х/Ф «КОТИ ПРОТИ 
СОБАК: ПОМСТА КІТІ ГАЛЛОР»
16.50 Х/Ф «ВИБУХ З 
МИНУЛОГО»
19.00 Ревізор
21.25 Страсті за Ревізором
23.30 Аферисти в мережах
00.25 Х/Ф «ЛЕГІОН»
02.30 Абзац!
03.10 Репортер
03.15 Служба розшуку дітей
03.20 Х/Ф «МЕЧОНОСЕЦЬ»
05.05 Зона ночі

ВІВТОРОК
14 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 
02.50, 04.45 «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «Чотири весілля 4»
23.35 Т/с «Містер Селфрідж»
00.35, 03.20 Х/Ф «Я ТЕЖ 
ХОЧУ»
02.00 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.45, 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, 21.00 Т/с «Красиве 
життя»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Т/с «Земський 
лікар 4. Повернення»
14.50 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
22.40 Т/с «Безсоння»
00.35 Х/Ф «КОЕФІЦІЄНТ 
ІНТЕЛЕКТУ»
02.15 Т/с «Сусіди»

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

09.45, 02.45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»

11.35, 13.20, 16.35 Т/с 

«Морський патруль»

13.55, 16.20 Т/с «Опери»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Свобода слова

00.25 Х/Ф «ПЕРШИЙ ЛИЦАР»

03.25 Т/с «Одружені з футболом»

05.40 У пошуках істини
06.25, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 Х/Ф «ЛЮБОВ І ГОЛУБИ»
10.55, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
11.50 «МастерШеф - 2»
18.50 «Історія українського 
шоу-бізнесу. Ірина Білик і Таїсія 
Повалій. У ліжку з ворогом»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
01.10 «Один за всіх»
02.15 Х/Ф «ЗОЛОТО»
03.45 Х/Ф «ШЛЯХ В «САТУРН»

06.00, 08.25, 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
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Х/Ф «ДАЛЕКО ПО 
СУСІДСТВУ»
11.10, 18.55 Д/ф
11.55 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.05 Мультфільм
14.25 Нотатки на глобусі
14.45 Фольк-music
16.10 Х/Ф БРАТ І СЕСТРА
18.15, 02.20 Новини. Світ
20.00 Про головне
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»
03.55 Д/с «Середземномор’я»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-6»
13.50, 19.00 Т/с «Ментівські 
війни-3»
15.40 «ДжеДАІ»
16.40 «6 кадрів»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
21.25 Ліга Чемпіонів. Атлетіко - 
Реал Мадрид
23.40 Про Лігу Чемпіонів + 
обзор ігрового дня
01.00 Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Ювентус - Монако
02.40 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

06.00 За мить до катастрофи
06.50 Легенди бандитського 
Києва
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Д/ф
10.40, 16.30 Таємниці зцілення
11.30, 22.40 Невідома 
Південна Америка
12.20, 18.20 Смертельна 
зустріч
13.10 Шукачі неприємностей
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
21.50 Фатальний сценарій
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 Гордість України

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с 

«Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00 Т/с «Довгий шлях 

додому»

12.00, 19.45, 03.10 «Говорить 

Україна»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник. 

Нова Надія»

21.00 Т/с «Квіти папороті»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Мент у законі 4»

06.05, 07.25, 07.35, 07.55, 08.05 
Єралаш
06.10 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.38 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 03.20 Репортер
11.55 Teen Time
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 02.35 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Серця трьох-2
23.15 Х/Ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ: 
БРАТЕРСТВО ПЕРСНЯ»
03.25 ППШ-2
04.25 Зона ночі

ДІКАПРІО ЗАКРУТИВ 
РОМАН ІЗ ЧЕРГОВОЮ 
МОДЕЛЛЮ?
Tablo ID

Подейкують, вакантне місце дами серця американ-
ського актора Леонардо ДіКапріо посіла чергова мо-

дельна краля. Білявка на імя Келлі Рорбах – цьогорічна 
дебютантка «Sports Illustrated Swinsuit 
Edition». А ще 25-річна дівчина всти-
гла знятися в кількох кінофільмах.

Лео та Келлі разом бачили в кількох лос-анджелеських 
нічних клубах. Дівчина, схоже, належить до улюбленого 
типу 40-річного голлівудського серцеїда, навіть трохи 
схожа на одну з його колишніх, Бар Рафаелі. 

Нагадаємо, ізраїльська супермодель, яку свого часу 
Лео так і не повів до вівтаря, нещодавно заручилася з 
іншим.

Як відомо, ДіКапріо закидали роман зі співачкою Рі-
анною, проте обоє вони це заперечували.

РОБЕРТ ПАТТІСОН 
ЗІБРАВСЯ ПІД ВІНЕЦЬ
womanel.com.ua

Голлівудський актор Роберт Паттісон планує відгуля-
ти весілля наприкінці літа.
Роберт вирішов побратися з британською співач-

кою Талією Барнетт. Молодята не хочуть пишного свят-
кування і вирішили відгуляти найщасливіший день у 
житті в лондонському пабі. Також вони планують по-
вінчатися на все життя. Пара зустрічається із серпня 
минулого року. Нещодавно Паттісон вирішив позна-
йомити обраницю з батьками, і тільки отримавши їхнє 
благословення, він освідчився коханій.

МІЛА ЙОВОВИЧ СТАЛА 
МАМОЮ
navsi100.com

1 квітня актриса на-
родила дівчинку від 

свого чоловіка, режисера 
Пола Андерсона. Малечі 
вже встигли придумати 
ім’я, проте трохи незвич-
не – Дашіель Ітан. 

Щаслива матуся по-
квапилася поділитись 
фотографією новонаро-
дженої донечки у своєму 
Instagram. «Ми щасли-
ві повідомити, що у нас 
народилася друга донька Міс Дашіель Ітан Йовович-
Андерсон!!!!», — підписала знімок дівчинки зірка.

Пара також виховує ще одну доньку Евер Габо, яка 
з’явилася на світ у  2007 році.

«ДІО.ФІЛЬМІВ» БІЛЬШЕ 
НЕМА
navsi100.com

Вадим Олійник, колишній учасник групи «ДіО.
фільми», повідомив про запуск сольного проекту 

OLEYNIK. За словами артиста, ідея зріла давно, і Вадим 
потроху готував власний матеріал. А от у житті вони з 
Дантесом і далі є друзями. 

OLEYNIK представляє перший авторський трек 
«Zabavnaya» і готує відео до нього: «Під час загального 
любовного божевілля і до героя пісні прийшло нове по-
чуття: він зустрів Її — своє натхнення, радість, світло і 
цілий світ», — поділився артист.
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СЕРЕДА
15 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 
03.05 «Телевізійна служба 
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35 Т/с «Містер Селфрідж»
00.35, 03.30 Х/Ф 
«ЯСНОВИДИЦЯ»
02.20 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.45, 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, 21.00 Т/с «Красиве 
життя»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Т/с «Земський 
лікар 4. Повернення»
14.50 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
22.40 Т/с «Безсоння»
00.35 Х/Ф «РЕВНОЩІ»
02.15 Т/с «Сусіди»

04.55 Служба розшуку дітей
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
09.45, 03.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.30, 13.20, 16.35 Т/с 
«Морський патруль»
14.00, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/Ф «11 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
01.35 Х/Ф «ЦІЛЬ НОМЕР ОДИН»
04.25 Т/с «Одружені з футболом»

05.35 У пошуках істини
06.20, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
11.10, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.05 «МастерШеф - 2»
18.55 «Моя правда. Ольга 
Сумська. Без права на сльози»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИШІ»
03.10 Х/Ф «КІНЕЦЬ 
«САТУРНА»
04.40 Нічний ефір

06.00, 08.25, 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
07.25, 23.40 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Про головне
10.10, 11.30, 17.00 Д/ф
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.35 Казки Лірника Сашка
14.50 Мультфільм
15.20 Нотатки на глобусі
15.55 Як ваше здоров’я?
16.35 Інша музика з Олексієм 
Коганом
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 Тепло.ua
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»
03.55 Д/с «Середземномор’я»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 00.00 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.25 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-6»
13.50, 19.00 Т/с «Ментівські 
війни-3»
15.50 Д/п «Стрілецька зброя 
Другої Світової»
16.40 «6 кадрів»
21.30 «Хоробрі серця»
00.20 «Секретні матеріали»
00.35 Х/Ф «ТОНКА ЧЕРВОНА 
ЛІНІЯ»
03.20 Х/Ф «СТРАЧЕНІ 
СВІТАНКИ»

06.00 За мить до катастрофи
06.50 Легенди бандитського 
Києва
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Д/ф
10.40, 16.30 Таємниці зцілення
11.30, 22.40 Невідома 
Південна Америка
12.20, 18.20 Смертельна 
зустріч
13.10, 21.50 Шукачі 
неприємностей
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
23.30 Покер
00.20 Війна всередині нас

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с 

«Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00 Т/с «Довгий шлях 

додому»

12.00, 19.45, 03.10 «Говорить 

Україна»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник. 

Віра і правда»

21.00 Т/с «Квіти папороті»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Мент у законі 4»

06.05, 07.25, 07.35, 07.55, 08.05 
Єралаш
06.10 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.38 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 03.15 Репортер
12.05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 02.30 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Серця трьох-2
23.10 Х/Ф «ВОЛОДАР КІЛЕЦЬ: 
ДВІ ФОРТЕЦІ»
03.20 Служба розшуку дітей
03.25 ППШ-2
04.35 Зона ночі

ЧЕТВЕР
16 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.15 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45, 02.20 «Сімейні 
мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «Сказочная Русь»
22.30 «Право на владу - 2»
00.35 Т/с «Містер Селфрідж»
01.35 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.45, 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, 21.00 Т/с «Красиве 
життя»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Т/с «Земський 
лікар 4. Повернення»
14.50 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
22.40 Т/с «Безсоння»
00.40 Х/Ф «ШЕПОТИ В НОЧІ»
02.20 Т/с «Сусіди»

05.00 Студія Вашин´тон

05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

09.50, 03.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»

11.40, 13.20 Т/с «Морський 

патруль»

14.20, 16.20 Т/с «Опери»

16.40 Т/с «Дізнавач-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

21.25 Т/с «Шеф-2»

23.20 Х/Ф «12 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
01.40 Х/Ф «ЛАВИНА СТОЛІТТЯ»
04.30 Т/с «Одружені з футболом»

06.00, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя. Кого 
хочуть холостяки?»
09.15 «Моя правда. 
Орнелла Муті. Приборкання 
норовливої»
11.00, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.00 «МастерШеф - 2»
18.50 «Моя правда. Невідомі 
чоловіки Наталі Могилевської»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Я соромлюсь свого 
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
01.45 Х/Ф «ПРОЩАВАЙ, 
ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦЬКА»
03.20 Х/Ф «БІЙ ПІСЛЯ 
ПЕРЕМОГИ»
04.45 Нічний ефір

06.00, 08.25, 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 Тепло.ua
07.30, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.25 Перша студія
10.50, 18.55 Д/ф
12.15 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.30 Надвечір’я
15.40 Світло
16.25 Чоловічий клуб. Бокс
17.30 Чоловічий клуб
18.15, 02.20 Новини. Світ
20.00 Про головне
22.00 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»
03.55 Д/с «Середземномор’я»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-6»
10.50 Т/с «Лінійний відділ-7»
13.50 Т/с «Ментівські війни-3»
15.50 «Відеобімба»
16.40 «6 кадрів»
19.00 Х/Ф «БІЛА СТРІЛА»
21.30 «Буде бій». WSB. 
Всесвітня серія Боксу: Ukraine 
Otamans (Україна) - Rassian BT 
(Росія)
00.10 Х/Ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
02.05 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

06.00 За мить до катастрофи
06.50 Легенди бандитського 
Києва
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Д/ф
10.40, 16.30 Таємниці зцілення
11.30 Таємниці джмелів
12.20, 18.20 Смертельна 
зустріч
13.10 Фатальний сценарій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
21.50 Шукачі неприємностей
22.40 Екосистеми світу
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 СБУ. Спецоперація

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с 
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.30, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.15 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Довгий шлях 
додому»
12.00, 19.45, 03.15 «Говорить 
Україна»
18.00, 04.45 Т/с «Безсмертник. 
Віра і правда»
21.00 Т/с «Квіти папороті»
21.55 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА 1/4 фіналу «Динамо» 
(Україна) - «Фіорентина» (Італія)
00.00 Т/с «Мент у законі 8»

06.05, 07.25, 07.35, 07.55, 08.05 
Єралаш
06.10 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.38 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.15 Репортер
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
15.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.30 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Серця трьох-2
23.25 Х/Ф «ВИБУХ З 
МИНУЛОГО»
02.20 Служба розшуку дітей
02.25 ППШ-2
03.25 Зона ночі
05.05 25-й кадр

КІНОНОВИНИ
УКРАЇНСЬКУ 
АКТОРКУ 

ЗАПРОСИЛИ 
В ГОЛІВУД

cultprostir.ua

У Лос-Анджелесі побачать 
кілька найкращих україн-

ських фільмів ХХ століття, в яких знімалася видатна 
українська актриса Лариса Кадочникова. Як зізналася 
сама актриса, прийдешня поїздка до Голівуду − «і від-
повідальність, і іспит, а також дитяча мрія, пов'язана з 
символами та ідолами «фабрики мрій».

На початку травня − на запрошення американської 
сторони − за океан помандрує золотий пакет україн-
ських фільмів, серед яких «Тіні забутих предків» Сергія 
Параджанова, «Білий птах з чорною ознакою», «Кри-
ниця для спраглих» і «Вечір напередодні Івана Купа-
ла» Юрія Іллєнка, деякі інші картини. У багатьох з цих 
стрічок головні ролі зіграла Лариса Кадочникова, муза 
Сергія Параджанова, Юрія Іллєнка та Іллі Глазунова.

Як каже сама актриса, можливість побачити Го-
лівуд і поспілкуватися з американцями, яким цікаве 
українське мистецтво, − це прекрасна можливість 
творчого діалогу між Україною та Сполученими Шта-
тами Америки.

Кадочникова зізнається, що хвилюється − як при-
ймуть «мешканці» Голівуду вишуканий український 
поетичний кінематограф ХХ століття, адже традиції 
«фабрики мрій» все-таки більше в площині масового 
кіно... Однак, на думку актриси, мова кіно − універ-
сальний засіб спілкування між народами.

ТОМ ХАРДІ ЗНІМЕТЬСЯ 
ЩЕ В ТРЬОХ ФІЛЬМАХ ПРО 
БОЖЕВІЛЬНОГО МАКСА
vinsee.com.ua

В інтерв’ю журналу «Esquire» Том Харді повідомив, 
що у нього контракт на ще три фільми серії, якщо 

«Дорога люті» заробить хорошу суму і стане фавори-
том критиків.

Міллер підтверджує слова актора: «Щоб розпові-
сти цю історію, ми придумали ще дві. Для однієї ми на-
писали сценарій, а іншу зробили книгою, але це дуже 
жорстка книга».

Том Харді вважає, що «Божевільний Макс» вий-
шов крутим фільмом, але знімання були непростими: 
«Ми були казна-де, так далеко від студійної системи, 
що «Warner» не могла бачити, що відбувається, а на 
майданчику був кошмар. Половину машин засипало 
піском, довелося викопувати. Знімали десь в середині 
багатокілометрової пустелі. Купа народу в шкіряних 
штанях, в гримі. Збоку, напевно, виглядало як дика 
БДСМ-тусовка або збори байкерів «Ангели пекла». 
Або ж «Цирк дю Солей» в суміші з групою «Slipknot».

«Божевільний Макс: Дорога люті» вийде на екрани 
України 15 травня 2015 року.

ЮНІ УКРАЇНЦІ 
ОБЕРУТЬ НАЙКРАЩИЙ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
ФІЛЬМ РОКУ
akcent.org.ua

3 травня маленькі глядачі подивляться фільми «Young 
Audience Award» Європейської кіноакадемії та обе-

руть найкращий. Показ та голосування одночасно від-
буватиметься в 25 європейських містах.

Київський показ проходитиме на кіностудії «Film.
ua». Список претендентів на перемогу включає такі 
фільми: «Моя худюща сестра» (Німеччина, Швей-
царія), «Ти теж бридкий» (Ірландія), «Невидимий 
хлопчик»(Італія).

«Чілдрен Кінофест» створений, щоб просувати 
якісне кіно для юної аудиторії, тому фестиваль виявив 
ініціативу в проведенні «Young Audience Award» у Ки-
єві. Для столиці – це крок до участі в світовому кіно-
процесі», — розповідає Настя Сидельник, прес-аташе 
«Чілдрен  Кінофесту».  Вона також вважає, що у дітей 
майже немає можливості дивитися фільми світового 
рівня, а виступаючи у ролі журі, юні глядачі не просто 
дивитимуться кіно, а почнуть задумуватися над поба-
ченим.
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УКРАЇН
АКТОР
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МУТКИ

ЯК «ВПЛИВАЄ» ВЛАДА НА ЯК «ВПЛИВАЄ» ВЛАДА НА 
МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕСМАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

Мая ГОЛУБ 

ід підтримки малого 
та середнього бізнесу 
залежить розвиток і 

процвітання економіки в країні. 
У Євросоюзі діють спеціальні про-

грами для підтримки малого та серед-
нього бізнесу: як загальноєвропейські, 
так і в кожній країні свої, національні.

Проблеми у підприємців Євро-
пи схожі з тими, що є в українських. 
Наприклад, малим підприємцям, а 
особливо тим, які тільки починають 
діяльність, важко знайти фінансуван-
ня: банки не видають кредитів. Тоді 
допомагає держава. Вона надає ці ко-
шти через комерційні банки: частково 
компенсує кредит або фінансує банку 
занижені відсотки за цим кредитом, 
може «гарантувати» фінустанові, що 
підприємець поверне кредит, а якщо 
цього не стається, то частково компен-
сує банку втрату від неповернення. 

Але все ж європейським підпри-
ємцям легше: економічна ситуація 
більш стабільна, а ставки за кредитом 
все одно нижчі, ніж у нас. Тому укра-
їнській владі є що робити: сприяти 
стабілізації економіки, а лиш потім 
знизяться кредитні ставки, і держава 
сама зможе допомагати кредитувати  
малий і середній бізнес.

ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ 
«ПО-ЛУЦЬКИ»

У Луцьку все ж намагаються під-
тримувати місцевих малих та середніх 
підприємців.

У  січні 2015 року на  сесії Луцької 
міської ради було затверджено «Про-
граму розвитку малого і середнього 
підприємництва в м. Луцьку». Про це 
розповів заступник Луцького місько-
го голови Тарас Яковлев. 

Програмою передбачено співфінан-
сування проектів підприємців, мож-
ливість відшкодування відсотків за 
кредитами, які підприємці залучали в 
розвиток бізнесу та інформаційне забез-
печення. Фінансування заходів програ-
ми складає 220 тис. грн та 250 тис. грн у 
2015 та 2016 роках. Однак у бюджеті міс-
та в 2015 році передбачено 50 тис. грн.

В
їн. Мовляв, велосипед уже винайдено, 
його потрібно лише підлаштувати під 
умови дороги.  А місцева влада має 
стимулювати розвиток стратегічних 
напрямків. Але не варто забувати про 
прозорість правил для всіх гравців на 
ринку, що буде запорукою здорової 
конкуренції.

 «Якщо буде ухвалено зрозумілі та 
прозорі правила ведення бізнесу, то 
наступним етапом будуть закордонні 
інвестиції. Не буде потреби щось ро-
бити або сприяти державним мужам. 
Це природній процес. Виділення дер-
жавою коштів на покращення веден-
ня бізнесу – це ще одна корупційна 
схема. Критерії, за якими будуть ви-
діляти кошти, в самому зародку не 
можуть бути справедливими для всіх 
гравців на ринку», – вважає Олег Бон-
дарук.

За його словами, низькі кредитні 
ставки на виробниче обладнання, по-
даткові канікули – це методи, що мо-
жуть підняти з колін малий та серед-
ній бізнес в Україні. 

Підприємець, винахідник і ди-
ректор «Волинського центру нано-
технологій»  Сергій Іванов виступає 
за те, щоб усі дотримувалися законо-
давства, щоб були чесні правила гри 
для всіх. Він виробляє і продає світ-
лодіодні лампи, що споживають у 10 
разів менше електроенергії, а служать 
в 50 разів довше за тих самих параме-
трів світла. За словами Сергія Іванова, 
30% ОСББ України вже не один рік 
використовують їхні модулі замість 
ламп, це тисячі кіловат зекономленої 
енергії. 

«Попиту нема через необізнаність 
населення, низьку купівельну спро-
можність та культуру енергозбере-
ження в соціумі», – розповідає вина-
хідник. 

«Якщо в країну йде контрабанда 
сумнівної якості китайського вироб-
ника і її не потрібно сертифікувати, а 
аналог українського виробництва по-
требує не тільки сертифікату на товар, 
але і на саме виробництво, то яка може 
бути ціна, коли на це і час, і ресурс по-
трібен?» – зазначає винахідник. 

За словами пана Яковлева,  цю 
програму розробили, спираючись на 
польський досвід, де влада підтри-
мує підприємців, фінансуючи цікаві 
бізнес-проекти, або компенсує від-
сотки за кредитами. Такі програми в 
європейських країнах розроблено і 
фінансуються на загальнодержавному 
рівні. 

Ця програма діє орієнтовно п’ять 
років. Якщо закінчується її термін, то 
його одразу  ж продовжують. Інших 
програм щодо підтримки підприємців 
у міськраді поки не впроваджували.

За словами Тараса Яковлева, 50 
тис. грн поки ще не використовували. 
Ці кошти передбачено для співфінан-
сування у разі участі фонду підтримки 
підприємництва (м. Луцька) в проек-
тах східноєвропейського партнерства.

На основі цієї програми підтриму-
ють Луцький міський фонд малого і 
середнього підприємництва. На сайті 
зазначено, що фонд надає допомогу 
підприємствам міста Луцька різної 

форми власності в пошуку інвесторів 
та партнерів по бізнесу, юридичну під-
тримку. Також є інформація про про-
ведені та майбутні тренінги для під-
приємців.

Тарас Яковлев також розповів, що 
«Центральний ринок» поблизу зам-
ку Любарта поки  зносити не будуть. 
Цьогоріч продовжили договір ще на 
два роки.  

Багато лучан виступають за те, 
щоб в історичній частині міста ринку 
не було, адже це не прикрашає Луцьк. 
Після торгівлі деякі підприємці зали-
шають сміття просто на асфальті. Інші 
за те, щоб ринок залишався неподалік 
Старого міста. 

Після закриття ринку багатьом 
продавцям йти буде просто нікуди, 
або ж на іншому місці буде не така 
вдала торгівля, як в центрі міста. 

«Я говорив підприємцям, що зараз 
розганяти їх не варто. Зараз криза і не 
той стан економіки, а там люди заро-
бляють. Але якщо стабілізується си-

туація за два роки, то їх (торговельні 
контейнери. – Авт.)треба буде звідти 
забрати», – говоритьТарас Яковлев. 

ЯКИМ БАЧАТЬ 
МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ 
БІЗНЕС ВОЛИНЯНИ І 
ПІДПРИЄМЦІ

Начальник управління розвитку 
підприємництва та реклами Олек-
сандр Козлюк  стверджує, що в Луць-
ку  по кілька підприємців на день за-
кривають свою справу. Звільняються 
приміщення там, де  були магазини. 
Маленькі виробництва також зупиня-
ються. 

«Реалізації товару нема, попиту 
нема, в людей нема грошей», – висло-
вив своє занепокоєння пан Козлюк. 

На його думку, державі зараз тре-
ба підтримувати підприємців.

Виконавчий директор Волин-
ської обласної асоціації захисту прав 
малого та середнього бізнесу «Бізнес-
Волинь» Ігор Дильов зазначає, що за-
конодавство підприємців влаштовує, 
немає й перешкоджання бізнесу  з 
боку влади. 

Ігор Дильов вважає, що на все-
українському рівні треба піднімати 
вітчизняного виробника і зменшувати 
податковий «тиск». 

Він бачить позитив у тому, що є 
«Програма розвитку малого і серед-
нього підприємництва в м. Луцьку». 
Натомість сума в 50 тисяч залагоджує 
проблему кількох підприємців. Це не-
великий відсоток того, що могла б дер-
жава робити. 

«На рівні Луцька – це небагато, це 
допомога невеликим підприємствам. 
Але добре, що це є», – сказав пан Ди-
льов. 

Підприємець ТМ «Sakurа» Олег 
Бондарук вважає, що треба перейма-
ти досвід сусідів з європейських кра-

Андрій ЛУЧИК

– Любий, учора в магазині ми вирі-
шили купити йогурт. Чи не міг би ти 
мені його принести?

– Станом на 18.00 інформація 
щодо закупівель продуктів харчуван-
ня у наш холодильник до мене не над-
ходила.

Видається, що це абсурдний діа-
лог. Але б’юся об заклад, що голова 
Волинської обласної ради Валентин 
Вітер та начальник відділу облради з 
питань управління об’єктами спільної 
власності Лілія Кашева готові зі мною 
посперечатися.

***
26 вересня та 21 листопада 2014 

року Волинська обласна рада ухвалює 
два рішення «Про відчуження осно-

вних засобів шляхом продажу через 
аукціон». Згідно з цими рішеннями, 
комунальному підприємству «Автогос-
подарство Волинської обласної ради» 
та деяким іншим суб’єктам було дозво-
лено відчуджувати своє рухоме майно 
через Волинський аукціонний центр. 

Зокрема, мали продати: 
• Fiat Ducato 1990 року випуску
• Volkswagen Transporter 1995 року 

випуску
• Skoda Classik 2008 року випуску
• Volkswagen Passat 2004 року ви-

пуску
Контроль за виконанням рішень 

покладали на відділ з питань управлін-
ня об’єктами спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст області 
виконавчого апарату обласної ради.

Отож, «Хроніки Любарта» вирі-

шили поцікавитися в обласній раді, 
чи продано згадане вище майно, кому 
і за якою ціною. 

Натомість відповідь на наш ін-
формаційний запит отримали лише за 
другим разом. До того ж, відповідь, без 
сумніву, шедевральна. Дозволимо за-
цитувати собі «найсмачніший» абзац. 
«Станом на 01.04.2015 інформація про 
проведення аукціонів щодо відчудження 
основних засобів, зазначених у рішеннях 
від 26.09.2014 №30/14 та від 21.11.2014 
№31/11 «Про відчуження основних за-
собів шляхом продажу через аукціон» в 
обласну раду не надходила».

Браво! За півроку після ухвалення 
рішення ані голова облради, ані на-
чальник профільного відділу навіть не 
поцікавилися, яким чином виконуєть-
ся рішення ради. У посадовій інструк-

ВІТЕР ПОНЯТТЯ НЕ МАЄ, 
ЩО РОБИТЬСЯ В ОБЛРАДІ?

ції начальника відділу комунального 
майна Лілії Кашевої зазначено, що 
вона відповідальна за «безпосереднє 
керівництво роботою відділу, органі-
зовує, спрямовує і контролює роботу 
його працівників» та «виконання по-
кладених на відділ завдань, дотриман-
ня трудової і виконавчої дисципліни, 
підвищення ділової кваліфікації і про-
фесійного рівня працівників відділу». 
І, як бачимо, вона не впоралася зі сво-
їми посадовими обов’язками.

Не відстає від неї й голова облради 
Валентин Вітер, адже згідно із пункта-
ми 9 та 10 частини 6 статті 55 Закону 
України «Про місцеве самоврядуван-
ня», голова обласної ради здійснює ке-
рівництво виконавчим апаратом ради 
та призначає і звільняє керівників та 
інших працівників структурних під-
розділів виконавчого апарату ради.

Отож, маємо управлінський ко-
лапс у межах цілого напрямку роботи 
облради. Або ж свідоме небажання 
чиновників розповідати про резуль-
тати своєї діяльності. Чи навіть при-
ховування інформації.

А ось про те, що ж саме прихову-
ють управлінці з облради, «Хроніки 
Любарта» розкажуть, коли матимуть 
документальні підтвердження своєї 
інформації. Не пропустіть!
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СТАТКИ ВОЛИНСЬ 

Володимир 
Гунчик,
голова 
Волинської ОДА

Сергій 
Кошарук,
заступник 
голови ВОДА

Світлана 
Мишковець,
заступник 
голови ВОДА

1 МЛН
660 ТИС

850 ГРН

92 ТИС

412 ГРН

151 ТИС

50 ГРН

15 ТИС

560 ГРН

ДА

С

Сергій
Кудрявцев,
перший заступник 
голови ВОДА

Тетяна ГРІШИНА

акон зобов’язує усіх 
чиновників, державних 
службовців, депутатів 

різних рівнів декларувати 
свої доходи та доходи членів 
своєї сім’ї щорічно до 1 квітня. 
«Хроніки Любарта» звернулися 
до органів влади, правосуддя, 
правоохоронних органів та міських 
і обласної рад, аби отримати копії 
декларацій. Не усі розпорядники 
встигли вчасно надати інформацію, 
тому публікуватимемо документи 
поступово. І почнемо з владної 
верхівки. 

БОСИ З КИЇВСЬКОГО 
МАЙДАНУ 

Голова Волинської облдержадміні-
страції Володимир Гунчик заробив за 
2014 рік 1 мільйон 660,850 тисяч гри-
вень. З цих грошей 1 мільйон 43 тисячі 
8 гривень – це його заробітна платня. 
Очевидно, левову частку зарплати 
він отримав ще будучи працівником 
корпорації «Богдан». 617,842 тисяч 
гривень – це доходи Гунчика у вигляді 
дивідендів та процентів. А ось скільки 
заробила сім’я губернатора – невідо-
мо. Адже у відповідній графі жодного 
прізвища членів сім’ї. Також Володи-
мир Гунчик задекларував три земельні 
ділянки загальною площею в 4481 кв. 
м, квартиру в 80,7 кв. м та садовий бу-
динок в 49 кв. м. До слова, у декларації 
2013 року, яка розміщена на сайті Пре-
зидента України, відомості про неру-
хоме майно Гунчика закрито. 

З декларації губернатора виходить, 
що Гунчик надає перевагу вітчизняно-
му транспорту, причім – ретро. Він за-
значив, що станом на 2014 р. має авто-
мобіль ВАЗ 21083 1990 року. 

На рахунку в губернатора 8 міль-
йонів 332,52 тисячі гривень. З них 
621,516 тисяч вкладено у звітному 
році. Номінальна вартість цінних па-
перів голови Волинської ОДА стано-
вить 500 гривень. 

До слова, у 2013 році голова Во-
линської облдержадміністрації заде-
кларував 1 198 251 гривню доходів. У 
2013 році в Гунчика була лише одна 
земельна ділянка площею в 1800 кв. м. 
Тобто, ще дві площею в 182 та 2500 кв. 
м додалося протягом 2014 року. Третя 
ділянка вказана площею в 1799 кв. м. 
Вартість покупок Гунчик не вказав. 

Відповідно до приміток, які пояс-
нюють процедуру заповнення форми 
декларації, сума витрат заповнюєть-
ся, якщо разова витрата по кожнiй iз 
зазначених позицiй у звiтному роцi 
дорiвнює або перевищує 80 тис. грн. 
Тобто можна припустити, що Володи-
миру Гунчику підфартило і він купив 
дві земельні ділянки загальною пло-
щею в 2682 кв. м менш як за 80 тисяч 
гривень. Окрім цього, в декларації 
2013 року не було автомобіля ВАЗ. 

Щодо суми коштів на рахунках, 
то в 2013 році Володимир Гунчик за-
декларував більш як 3,8 млн грн. З них 
більш як 361 тисячу гривень вкладено 

в 2013. Нагадуємо, в 2014 році таких – 
8,3 млн грн. Вкладено – понад 621 тис. 
грн. Де взялися майже 5 мільйонів? 
Можна припустити, що Володимир 
Гунчик виграв на валютних коливан-
нях, бо мав вклад в іноземній валюті. 

У заступників губернатора Воли-
ні декларації куди скромніші. Сергій 
Кудрявцев, перший заступник голо-
ви Волинської облдержадміністрації, 
задекларував 151,05 тисяч гривень 
доходів. З них 150244 гривні – заробіт-
на плата. Ще 806 гривень – інші види 
доходів. Його сім’я заробила 65197 
гривень. З них 26264 гривні склали 
допомогу із безробіття, 3924 гривень – 
інші види доходів, решта – заробітна 
плата. Серед задекларованого майна 
– земельна ділянка площею в 800 кв. 
м та квартира – 51,7 кв. м. На сім’ю за-
писана квартира в 48,6 кв. м та авто-
мобіль Volkswagen Multivan 2005 року 
випуску. Окрім цього, сім’я погасила 
позику в 10,2 тис. грн та 27,7 тис. грн 
відсотків. 

Сергій Кошарук задекларував  15 
тисяч 560 гривень доходу. З них 4975 
гривень – його заробітна плата. Члени 
сім’ї Кошарука заробили 7955 гривень. 
При цьому 2357 гривень Кошарук 
отримав як допомогу із безробіття. 
Ще 8228 гривень зазначено як інші 
види доходів. Заступник задекларував 
земельну ділянку площею в 600 кв. м 
та дві квартири в 52 та 20 кв. м. Оче-
видно, що житло перебуває у спільній 
власності з дружиною або іншими 
членами родини, оскільки серед за-
декларованого майна сім’ї теж вказана 
аналогічна площа квартир. 

На рахунках у сім’ї Кошарука за-
декларовано 40,51 тисяч гривень, а 
розмір внесків до статутного капіталу 
товариства, підприємства чи організа-

ції становить 393 272 гривні, при цьо-
му 11,3 тисяч гривень – за кордоном. У 
2014 році заступник погасив 17 тисяч 
гривень кредиту та ще 11,2 тисяч гри-
вень погасив відсотків за позикою. 

Заступниця Гунчика Світлана 
Мишковець задекларувала 92412 
гривень доходу. З них 91767 гривень 
– заробітна плата. Ще 234 гривні – ав-
торська винагорода, 400 гривень – ди-
віденди та проценти і ще 11 гривень 
– інші види доходів. Сім’я Світлани 
Мишковець задекларувала 109798 
гривень, з них левова частка (95651 
грн) – заробітна плата, 3647 грн – до-
хід від викладацької діяльності, 315 
грн – авторська винагорода і 700 гри-
вень – дивіденди та відсотки. Страхові 
виплати становили 4195 грн, ще 5290 
– інші види доходів. 

На Світлану Мишковець задекла-
рована земельна ділянка в 659 кв. м, 
квартира (42,9 кв. м), яка, очевидно, 
перебуває у спільній власності з чле-
нами сім’ї. На членів родини заступ-
ниці задекларовано автомобіль Toyota 
Auris 2012 року випуску. Окрім цього, 
в заступниці на банківському рахунку 
задекларовано суму в 89 гривень, у 
сім’ї – 1643 гривні.  Ще 640 гривень – 
добровільне страхування. Страхуван-
ня сім’ї становить 22,7 тисяч гривень, 
а сума погашених відсотків і кредитів 
– 33 тисячі гривень. 

ВПЛИВОВІ ЛЮДИ 
З ГРУШЕВСЬКОГО 

Волинь вродила шістьох народних 
депутатів, які мають стосунок до об-
ласті. Статки у частини волинських 
обранців чималі, адже вони є засно-
вниками та акціонерами впливових 
комерційних структур. Декларації про 
доходи депутатів за 2012, 2013 та 2014 

роки оприлюднено на сайті Верховної 
ради, звідки ми і черпали інформацію.  

Отже, Степан Івахів у 2014 році 
заробив 32 058 174 гривень. В тому 
числі 169 682 грн заробітної плати.  
Левова частка доходу, 24,9 млн грн, – 
це дивіденди та проценти. Ще 6,9 млн 
грн – інші види доходів. 5,6 тисяч гри-
вень нардеп отримав від відчуження 
майна. Його сім’я заробила порівняно 
скромні 18 998 гривень. 

Цікаво, що за 2013 рік у декларації 
було зазначено 18,1 млн грн доходу. 
Сім’я тоді задекларувала 1,1 млн грн. 
Більшість з цих доходів на сім’ю було 
зазначено як проценти та дивіденди. 
Тобто можна припустити, що за 2014 
рік частину власності, яка була запи-
сана на родичів Степана Петровича, 
переписали або ж продали. 

Серед нерухомого майна у 2014 
році задекларована земельна ділянка 
в 112623 кв. м та дві квартири площею 
в 136 та 38,3 кв. м, на які депутат ви-
тратив 180 тис. грн за оренду чи спла-
ту іншого виду користування.  

Порівнюючи з декларацією 2013 
року, у 2014-му в статках сім’ї Івахіва 
віднявся будинок площею в 100 ква-
дратів, а також дві земельні ділянки 
площею в 13,9 тис. кв. м. Таким чином, 
серед задекларованих в 2014 році на ра-
хунку в сім’ї Степана Івахіва будинок 
площею в 301,8 кв. м, дві квартири пло-
щею в 207,60 та 146,90 кв. м, три гаражі 
(12,30, 13,60 та 12,30 кв. м) і земельні ді-
лянки загальною площею в 25884 кв. м.   

Щодо задекларованих транспорт-
них засобів, то порівнюючи з декла-
рацією 2013 року, до тентованого 
причепа 2007 року випуску в нарде-
па додалися два автомобілі RANGE 
ROVER 2009 та 2011 років випуску, на 
оренду чи  інше право користування 

обранець витратив 163,6 тис. грн. Се-
ред авто сім’ї смаки не змінилися – все 
ті ж Toyota FJ CRUISER 2009 та RANGE 
ROVER EVOQUE 2013 року випуску. 

На рахунку в нардепа 26,5 млн грн, 
з них 23,2 млн вкладено у звітному 
році. У 2014 році Степан Івахів при-
дбав цінні папери вартістю в 10,9 млн 
грн та вніс 6,4 млн грн до статутних 
капіталів підприємств. У 2013 році 
сума на рахунку була скромніша – 6,1 
млн грн. А от вартість цінних папе-
рів сягала 58,3 млн грн. Зменшилася 
у 2014 році сума банківських внесків 
сім’ї Івахіва: із задекларованих в 2013 
році майже 1,6 млн грн до 359,1 тис. 
грн у 2014-му. 

У 2014 році нардеп витратив 243  
гривні на утримання майна та поніс 
витрати в 13,6 млн грн на виконання 
фінансових зобов’язань. 

Бізнес-партнер Івахіва Ігор Єреме-
єв заробив у 2014 році 24 мільйони 275 
тисяч 80 гривень. З них 168389 гривень 
– заробітна плата, решта – дивіденди та 
проценти. У 2013 році задекларований 
дохід був майже удвічі менший: 11,3 
млн грн. Сім’я Ігоря Мироновича за-
робила 126,6 тис. грн, що на 40 тис. грн 
більше порівняно з 2013 роком.  Щодо 
нерухомого майна, змін практично не 
відбулося. Єдиний нюанс: змінилася 
площа однієї з задекларованих діля-
нок – зі 142 тис. кв. м на 132015 кв. м. А 
також Єремеєв зазначив, що витратив 
95 тисяч гривень на будинок площею 
в 162,9  кв. м, який він придбав у 2013 
році за 101 тис. грн. 

Таким чином, у власності Ігоря 
Єремеєва дві земельні ділянки площею 
в 152 тис. кв. м, квартира (323,40 кв. м), 
садовий будинок (162,9 кв. м) та гараж 
(29,3 кв. м). На сім’ю нардепа записано 
дві квартири площею в 199 та 60 кв. м. 

З
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СТАТКИ ВОЛИНСЬ КИХ ВЛАДЦІВ КИХ ВЛАДЦІВ 

Нардеп трішки змінив порівняно 
з 2013 роком автопарк. Замість Lexus 
LX тепер у нього Mercedes-Benz S500L 
2007 року. Окрім цього, нардеп має  
Mercedes-Benz S500 2014 року та Land 
Rover Range Rover 2013 року, а також 
катер «Bombardier» Challenger. «Мерси» 
нардепа перебувають в оренді чи іншо-
му праві користування, за що депутат 
заплатив 152,7 тисяч гривень.  А от за 
сім’єю числиться, як у 2013 році, Porsche 
Cayenne Turbo  2010 року випуску. 

На рахунку в банку у Ігоря Єреме-
єва 11 млн 568 тис. 115 грн ( в 2013 році 
було 6,3 млн грн), при цьому 14,8 млн 
грн вкладено у звітному році. У 2014 
році нардеп задекларував придбання 
цінних паперів на суму в 10,9 млн грн.  
Ще 301 тис. грн – внески до статутних 
фондів. Серед фінансових зобов’язань 
– погашення позики і відсотків у сумі 
більш як 13 мільйонів гривень. До сло-
ва, у 2013-му на погашення кредиту 
нардеп витратив майже 73 млн грн. 

Усі задекларовані доходи нардепа 
Юрія Савчука, а саме 173 тис. 107 грн  
– заробітна плата. До слова, в 2013 році 
увесь дохід, за винятком матеріальної 
допомоги в розмірі 35 тисяч гривень, 
також складала заробітна плата. От 
тільки сума її була вищою – 202 тис. 
384 грн. Втім, як відомо, в 2014 році 

рада зменшила надбавки нардепам, 
тому і статки обранців зменшилися.   

Не змінилося порівняно з 2013 ро-
ком задеклароване майно нардепа. Усе 
ті ж 3100 кв. м землі, квартира (9,13 
кв. м), авто Nissan Navara 2007 року 
випуску та Toyota Land Cruiser 2012-
го, а також лодка «Южанка» 1994 року. 
Серед майна, записаного на сім’ю нар-
депа, – земельна ділянка (1000 кв. м), 
житловий будинок (313 кв. м) та три 
квартири площею в 36,8,  27,39 та 134,6  
кв. м. Порівняно з 2013 роком, нардеп 
погасив більшу суму кредиту – близь-
ко 48 тисяч гривень. 

Порівняно з 2013 роком, значно 
збільшилися доходи депутата Ігоря 
Гузя. Річ у тім, що протягом 2013 року 
він задекларував нульовий дохід. Тоді 
як в 2014 році, працюючи спочатку за-
ступником голови Волинської облра-
ди, а згодом нардепом у парламенті, 
задекларував 65 973,73 грн. При цьому 
39,55 гривень – це дохід у вигляді ди-
відендів та процентів. Як і торік, дру-
жина Ігоря Гузя заробила більше, аніж 
нардеп, а саме 160596,88 гривень. 

А ось нове в декларації нардепа – 
це автомобіль Toyota Camry, 3,5 лег-
ковий седан 2006 року, якого не було 
в декларації 2013 року. При цьому 
не вказано, що депутат придбав цей 

автомобіль у звітному році. Невже і 
цей автомобіль коштує менше, аніж 
80 тисяч гривень? В інтернеті зазна-
чено, що найнижча ціна на ринку цьо-
го авто від 11 тис. доларів. Можливо, 
декларацію здано з порушенням, або 
в апараті Верховної ради некоректно 
відобразили дані. Окрім цього, варто 
додати, що нардеп сплатив майже 2400 
гривень позики і має у банку вклад в 
сумі 129,39 гривень.  

На сім’ю Ігоря Володимировича за-
реєстровано авто Hyundai Sonata 2012 
року. В декларації зазначено, що ро-
дина нардепа погасила майже 101 тис. 
грн позики та відсотків за кредитом.  

Ігор Лапін, який в 2013 році за-
робив півтори тисячі гривень, у 2014 
році задекларував 49856 гривень. Усе 
це – заробітна плата. Його сім’я за-
декларувала 277,5 тис. грн (усе зарп-
лата). У 2013 році статки сім’ї були 
меншими – 148 тис. грн. При цьому, на 
відміну від декларації 2013 року, в де-
кларації 2014 року зазначені батько та 
мати серед членів сім’ї. У 2013-му була 
ще зазначена дружина. 

Окрім цього, порівняно з відомос-
тями 2013 року, змінилися дані про 
квартири, що задекларовані на сім’ю 
нардепа. У 2013 році таких було три: 
площею 33, 105 та 57 кв. м. В 2014-му 

залишилося дві площею в 57 кв. м та  
46 кв. м.   

Не стало у власності нардепа і одні-
єї з земельних ділянок площею в 1200 
кв. м. Таким чином, нардеп задекла-
рував дві земельні ділянки загальною 
площе в 7300 кв. м. та інше нерухоме 
майно (1288 кв. м). 

Депутат змінив на новіший авто-
мобіль. У декларації 2013 року зазна-
чено, що він мав авто 2000 Mitsubishi 
lancer Х  2007 року. В 2014-му це вже 
Mitsubishi L 200, 2477 куб. см  2008 
року. А ось два авто, які в 2013 числи-
лися за сім’єю нардепа, у новій звіт-
ності не зазначені. Серед зазначених 
фінансових зобов’язань – 15 тис. грн 
пішло на утримання майна обранця. 
Ще 30 тис. грн витратила на утриман-
ня сім’я нардепа. 

Найбільш успішним був рік для 
нардепа Сергія Мартиняка. Причому 
в деклараціях немає жодних відомос-
тей про сім’ю. Отож, загальна сума до-
ходу нардепа становить 96 млн 192 тис. 
606 гривень. У 2013 році було 25,3 млн 
грн доходу.  У 2014 році 434 540 гри-
вень – заробітна плата. До слова, саме 
у цього нардепа, на відміну від його 
колег, заробітна плата стала більшою 
(у 2013 році було задекларовано 200,5 
тис. грн). 92,5 млн грн – це дивіденди 
та проценти. Завдяки доходу від відчу-
ження рухомого та нерухомого майна, 
нардеп заробив 852,8 тис. грн. Дохід від 
відчуження цінних паперів та корпо-
ративних прав приніс обранцю трішки 
більш як два мільйони гривень. Ще 320 
тис. грн – це інші види доходів. 

Змінилися задекларовані земельні 
ділянки нардепа. Раніше їх було чоти-
ри, загальною площею в 10613 кв. м. 
У декларації за 2014 рік – три площею 
в 7475,4 кв. м. Залишився у власності 
будинок (496,4 кв. м), дві квартири 
113,3 та 55,4 кв. м, а от серед іншого 
нерухомого майна додався ще один 
об’єкт площею в 267,8 кв. м, який нар-
деп придбав у власність за 400 тисяч 
412 грн. 

У 2014 році депутат додав до свого 
автопарку нове елітне авто та замінив 
BMW X5 2011 року на новіше – BMW 
X6 XDRIVE 2013 року (зазначена вар-
тість 910,6 тис. грн). Таким чином, 
окрім «бех», в гаражі у нардепа KIA 
SPORTAGE 2011 року та FERRARI 
F149/BD/EL CALIFORNIA 2012 року, 
який Сергій Мартиняк купив за 2 
мільйони 524 тисячі 853 гривні.  

Обранець задекларував 275 міль-
йонів 836 тисяч 937 гривень внесків до 
статутних фондів підприємств. З них 
84,2 млн грн Мартиняк вклав у звіт-
ному році. Погашення кредитів та від-
соткових ставок обійшлося нардепу 
майже в 223 тис. грн.  

ЧИНИ З ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
Секретар Луцької міської ради 

Сергій Григоренко заробив у 2014 
році 82 тисячі 280 гривень. Сім’я, тоб-
то дружина секретаря, заробила 10 ти-
сяч 140 гривень. Із зароблених грошей 
секретаря 5249 гривень – це дивіденди 
та проценти. Чиновник задекларував 

квартиру площею в 45,5 кв. м. А ось 
сім’я секретаря має ще будинок (65 
кв. м) та земельну ділянку площею 
в 1200 кв. м. Їздить секретар на авто 
Honda Accord 2011 року. На рахунку 
Сергій Григоренко тримає 130 тисяч 
851 гривню. У 2014 році він сплатив 
120 гривень добровільного страхуван-
ня і задекларував сплату 471 гривні за 
утримання свого майна. 

Луцький міський голова Мико-
ла Романюк задекларував 181 тися-
чу 55 гривень доходу за 2014 рік. Це 
трішки більше, аніж у 2013 році. При 
цьому його заробітна плата становить 
139 тисяч 637 гривень. Тобто середня 
зарплата мера за місяць складала при-
близно 11,6 тис. грн. Решта зароблених 
грошей – це дивіденди та проценти. До 
слова, дружина Романюка заробила на 
дивідендах більше, аніж чоловік – 250 
тис. 239 грн. 

Серед задекларованого мером 
майна – земельні ділянки (1440 та 580 
кв. м), житловий будинок (282 кв. м), 
квартира (55,7 кв. м) та садовий буди-
нок (98 кв. м). На дружину задекла-
ровані дві земельні ділянки (загальна 
площа 4 тис. кв. м), будинок (53,7 кв. 
м), три квартири ( 55,7, 79,1 та 74,5 кв. 
м), а також садовий будинок (120 кв. 
м). Згідно з декларацією, мер має авто 
Toyota Prado 2003 р.

У 2014 році Микола Романюк за-
декларував більш як 643,4 тис. грн на 
банківському рахунку, при цьому 85 
тис. вклав у звітному році. Номіналь-
на вартість цінних паперів, якими 
володіє Романюк, – 5 млн 387,8 тис. 
грн. При цьому у звітному році їх при-
дбано на суму в 2 млн 506,56 тис. грн. 
Страховка забрала в мера 11,6 тис. грн. 
До слова, ще 8,4 тис. пішло на недер-
жавне пенсійне забезпечення.  

Донині не вдалося довідатися про 
доходи першого заступника мера Свя-
тослава Кравчука, адже він звільнився.  

Стосовно заступника Тараса 
Яковлева, то він задекларував 122 тис. 
440 грн. З них майже 2 тис. – це дохід 
від викладацької діяльності. Дружина 
заробила 28,3 тис. грн (інші види дохо-
дів). Декларант зареєстрував 48,2 кв. м 
квартири та авто Daewoo Lanos 2003 
року, який записаний на сім’ю. 

Лариса Соколовська заробила 209 
тис. 270 грн. Її чоловік менше – 70,5 
тис. грн. З доходу Лариси Миколаївни 
25,6 тис. грн – дивіденди та проценти, 
ще 60,4 тис. грн – інші види доходу. На 
чоловіка задекларовано будинок пло-
щею в 68,7 кв. м, земельна ділянка (570 
кв. м) та авто Toyota Corolla 2012 року. 
На банківському рахунку в заступни-
ці 117,8 тис. грн. 

Ще один заступник, Юрій Вербич, 
задекларував 133003 грн доходу. Май-
же усі ці кошти – заробітна плата. Сім’я 
заробила 47 793 гривні. Декларант за-
реєстрував квартиру площею в 67,1 кв. 
м, а на його сім’ю записано дві земельні 
ділянки площею в 1000 і 600 кв. м та са-
довий будиночок площею в 35 кв. м. За-
писано також авто Hyndai Accent 2011 
року та 9 тис. грн на рахунку. 

*** 
У наступному номері «ХЛ» про-

довжать публікацію звітів державних 
чиновників, представників правоохо-
ронних органів та влади, в тому чис-
лі виборної. Така практика дозволяє 
побачити, чи за реальними доходами 
живуть державні слуги та слуги на-
роду.    
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УГРИНІВ: УГРИНІВ: КОНФЕСІЙНИЙ 
КОНФЛІКТ ЧИ ПРИВИД 
ФЕОДАЛІЗМУ?ФЕОДАЛІЗМУ?
Євгенія СЕМЕНЮК 

ажко пригадати, щоб 
парафіяни билися за храми 
тоді, коли у більшості 

культових споруд були розташовані 
або книгосховища, або музеї, або 
планетарії. Проблема сутичок 
через храми, про яку вже просто 
непристойно буде надалі мовчати, 
якраз найчастіше полягає у тому, 
що ані грамотно відібрати, ані 
по-людськи поділити при цьому 
церковну власність активні віряни 
не здатні.

ОДИН ХРАМ ПОРОЖНІЙ, 
У ДРУГОМУ СПИЛЯЛИ 
ЗАМКИ

Перше публічне згадування про 
суперечки навколо понад двохсотліт-
нього Свято-Хрестовоздвиженського 
храму в селі Угриневі Горохівського 
району не містило нічого принципово 
нового. Випадки переходу сільських 
храмів із власності однієї місцевої 
православної громади до іншої не є 
поодинокими, і, на жаль, протягом 
останнього року все частіше ці факти 
супроводжуються серйозним заго-
стренням стосунків між селянами та 
дефілюванням селами сторонніх осіб 
у камуфляжах. Втім у повідомленні 
про сутичку в Угриневі промайнуло 
слово «депутат-підприємець». 

Як велося за радянських часів, 
храм певний час стояв закинутий, 
його використовували під склад 
та теж планували перетворити на 
музей. Саме тоді виробниче сіль-
ськогосподарське об’єднання у во-
линському селі очолив уродженець 
Львівщини Андрій Турак. Нинішній 
підприємець, а тодішній голова ра-
дянського колгоспу охоче пішов на 
те, щоб виділити кошти на ремонт 
церкви – звісно, тоді все це могло 
відбуватись лише офіційно, без будь-
якого спонсорства та меценатства. 
Споруду відбудували, у 1989 році тут 
за радянськими законами зареєстру-
вали релігійний осередок, який після 
відокремлення УПЦ у 1991 році на-
був статусу української православної 
громади.

Після візиту до Угринева та спіл-
кування з представниками цього осе-
редку будь-який журналіст дійде ви-
сновку: жодного конфесійного або 
громадського конфлікту в селі на-
справді не було і немає! Громада УПЦ 
КП зареєструвалася тут у 2005 році, 
і протягом майже десятиріччя абсо-
лютно всі віряни спокійно відвідува-
ли храм, за який зараз триває супер-

ечка вже у третій інстанції. Більше 
того, навіть тепер, коли на храмову 
землю та церковні споруди претен-
дують одразу два представництва 
українського православ’я, підстав 
влаштовувати бійки в селі об’єктивно 
не може бути: адже тут біля ново-
го цвинтаря встигли звести ще одну 
культову споруду.

БОГОСЛУЖІННЯ – 
У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ

Протоієрей Ростислав Сапожник 
та його дружина – корінні лучани, од-
нак вже майже 17 років вони живуть 
в Угриневі, де й служить священик 
УПЦ. До осені 2014 року жодних 
проблем в обох православних гро-
мад не було, аж до того часу, коли 
місцевий підприємець, фактичний 
господар усього виробничого комп-
лексу села Андрій Турак вперше не 
заговорив зі священнослужителем 
про зміну патріархату. Оскільки осо-
бистої згоди отця Ростислава не було, 
підприємець-депутат підняв це пи-
тання у громаді, відтак було ініційо-
вано місцевий референдум за перехід 
храму до громади УПЦ КП. Здавало-
ся б, нічого незвичного: стереотипно 
Українська Православна Церква асо-
ціюється з підпорядкуванням країні, 
яка нині має з нами конфлікт. Але є 
один нюанс, який змусив дещо зди-
вуватися. За даними референдуму, в 
селі Угриневі понад 500 виборців, до 
70 голосів не було зараховано з різних 
причин. Понад 330 селян підтримали 
перехід до Київського патріархату, 
трохи більш як 100 вирішили нічого 
не змінювати. Чому ж із сотні осіб, 
які, попри все, залишилися парафі-
янами отця Ростислава, тільки 10-15 
не бояться приходити на богослужін-
ня до його оселі?

А здійснюється служба Божа в од-
ній з кімнат будинку, де і прописаний 
священик УПЦ разом з дружиною та 
двома неповнолітніми синами. У хра-
мі, за який очільник громади УПЦ 
зараз продовжує судитися, веде бо-
гослужіння священик УПК КП Ми-
кола Сегет. Зараз тут ще й тривають 
ремонтні роботи, також ініційовані 
Андрієм Тураком, через які, власне, 
у селі і сталася чергова сутичка з по-
биттям та штовханиною. Нині інци-
дент 17 березня 2015 року розгляда-
ють правоохоронці. Сам підприємець 
прокоментував цей інцидент у ЗМІ. 
Він визнав, що дозволу на ремонт 
у пам’ятці архітектури громада не 
мала, та пояснив, що лише виштов-
хав угринівського священика з храму. 
Отож, офіційного господаря у спору-
ди немає. 

Стосовно ж господаря неофіцій-
ного, то життя Угринева склалося так, 
що в кожній хаті хтось працює на яко-
мусь із підприємств Андрія Турака. 
Власне, прокоментувати події зголо-
силися лише кілька селян, сім’ї яких 
особисто приятелюють з отцем Рос-
тиславом. Вони вже або допрацювали 
до пенсії, або просто не залежать від 
волі керівника.  

ГРОМАДА УПЦ УГРИНЕВА 
– ЯКА ВОНА?

Активні віряни УПЦ ще півроку 
тому не могли уявити, що в їхньому 
селі з людьми відбуватиметься те, що 
відбувається. Можна здогадатися, що 
зараз чують на свою адресу від ро-
весників сини отця Ростислава! По-
передні покоління цих сімей колись 
репресувала радянська влада – власне, 
дідусь з бабусею самого священика та-
кож познайомились на… Колимі. На 
східному фронті зараз перебувають 
здебільшого… прихожани отця Рос-
тислава, за життя яких він молиться 
у кожному богослужінні. Це шестеро 
хлопців, які не уникали ще перших 
мобілізаційних хвиль, та дві дівчини, 
Ірина та Марта, – медичні праців-
ники. Одна з них, призвана на війну 
фельдшерка місцевого медпункту, на-
певне, буде дуже здивована, коли по-
вернеться додому та дізнається, що 
вона та її сім’я – «москалі». Зі слів отця 
Ростислава, вже цієї зими на село при-
йшло понад сорок повісток, за якими 
вдалося мобілізувати лишень кілька 
чоловіків.

Одна з парафіянок УПЦ Марія 
– доволі відома художниця під псев-
донімом Марічка Островська, яка 
минулого року встигла зробити па-
тріотичну виставку за мотивами істо-
рії Майдану 2013-2014 року. Ще один 
представник угринівського роду – 
отець Микола Ковальчук, настоятель 
Свято-Михайлівської церкви с. Несвіч 
Луцького району, про якого вже писа-
ли волинські газети: він, ризикуючи 
собою, вивіз на початку січня цього 
року з сепаратистського полону одно-
го з односельчан.

А СУДДІ ХТО?
Уся документація, яка підтвер-

джує правонаступність громади УПЦ 
села Угринів від зареєстрованого тут 
за радянських часів осередку, а також 
на право користування старовинним 
храмом, ділянкою землі та звичайною 
сільською хатиною священика – ціл-
ком правомірна та аргументована. В 
одному з судових рішень це навіть 
частково підтверджено – у питанні 

правонаступності. Щоправда, суддям 
не достатньо сподобалася стилістика 
оформленої ще у 1991 році докумен-
тації, щоб визнати і право користу-
вання майном. Для отця Ростислава 
це може обернутися фактичною втра-
тою єдиного житла – те, що його сім’я 
прописана у цій хаті, мало цікавить 
чиновників епохи дикого капіталізму. 
Втім у ситуації в Угриневі вже доволі 
нав’язливо вимальовуються ознаки 
справжнісінького феодального ладу. 
Варто зауважити, що гаряча точка 
на Горохівщині та доля призначено-
го сюди священика, схоже, взагалі не 
турбує Волинську єпархію УПЦ та 
владу й громадськість. 

Знаючи про господарські таланти 
пана Турака, який фактично працев-
лаштував чи не півсела, мусимо за-
уважити: в успіх господарства було 
вкладено не лише його особистий 
та адміністративний, а й людський 
ресурс. Та й будували підприємства 
угринівського депутата, нагадаємо, не 
з нуля. Загострення передвиборчих 
або господарських амбіцій вщухне, а 
от вузол, який може зав’язатися з люд-

ських образ, страху та звинувачень, 
вже нелегко буде розплутати, і по 
кому вдарить ця ситуація, передбачи-
ти дуже важко.

Оптимізму додав лише один па-
пірець з усіх документів, які показав 
священик. Це – копія рахунку, який 
громада УПЦ КП виставила отцю Рос-
тиславу та його сім’ї за раптово прого-
лошену оренду житла – без договору, 
статусу орендаря. Адже, нагадаємо, 
ці четверо осіб зареєстровані за цією 
адресою та мають право там жити. 
Щоправда, приватизувати житло ро-
дині священнослужителя чомусь ніяк 
не вдається.

Ініціатори нового житлового по-
рядку нарахували за сільську хату по 
50 гривень «орендної» плати за ква-
дратний метр, а за три місяці, відпо-
відно, виставили суму у… 18 тисяч 
гривень. Показуючи це епічне лис-
тування, непохитний священнослу-
житель тільки усміхається. На цьому 
документі стоять підписи 19 представ-
ників «двадцятки» громади УПЦ КП, 
її ж староста, В. Цуз, підписуватись 
під цим відмовився…
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МУЗИЧНІ  НОВИНИ

П’ЯТНИЦЯ
17 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 03.05 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
20.20 «Мультибарбара»
21.00 «Вечірній Київ 2015»
22.55 «Світське життя»
00.00 Х/Ф «КАЗИНО»
03.30 Х/Ф «Я ТЕЖ ХОЧУ»

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 «Красиве життя»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Т/с «Земський лікар 
4. Повернення»
14.50 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Картковий будиночок»
02.55 Т/с «Сусіди»

04.55 Служба розшуку дітей
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
10.00, 03.20 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.50, 13.20, 16.50 Т/с «Дізнавач-2»
14.30, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/Ф «13 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
01.45 Х/Ф «ЗЛО»

05.35 Х/Ф «СТАРОМОДНА 

КОМЕДІЯ»

07.00 Х/Ф «ЖІНОЧА ЛОГІКА»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

18.50 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 «Холостяк - 5»

00.40 Х/Ф «КАТАЛА»

02.05 Х/Ф «БІЙ ПІСЛЯ 

ПЕРЕМОГИ»

03.20 Нічний ефір

06.00, 08.25, 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 Ера будівництва
07.25, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 20.00 Про головне
10.15 Х/Ф БРАТ І СЕСТРА
12.20 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13.20 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.25 Віра. Надія. Любов
15.40 Театральні сезони
16.10, 01.20 Музичне турне
17.20 Д/ф
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Т/с «Вікендові історії»
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.55 Т/с «Роксолана»
03.55 Д/с «Середземномор’я»
04.30 Як ваше здоров’я?

06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-6»
10.50 Т/с «Лінійний відділ-7»
13.50 Т/с «Ментівські війни-3»
15.50 «Відеобімба»
16.40 «6 кадрів»
19.00 Х/Ф «БІЛА СТРІЛА»
21.30 «Буде бій». WSB. Всесвітня 
серія Боксу: Ukraine Otamans 
(Україна) - Rassian BT (Росія)
00.10 Х/Ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
02.05 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

06.50, 00.20 Легенди 
бандитського Києва
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Д/ф
10.40, 16.30 Таємниці зцілення
11.30 Невідома Південна 
Америка
12.20, 18.20 Смертельна зустріч
13.10, 21.50 Шукачі 
неприємностей
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Екосистеми світу
23.30 Загадки Всесвіту

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с 
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Довгий шлях додому»
12.00, 19.45, 03.45 «Говорить 
Україна»
18.00, 04.45 Т/с «Безсмертник. 
Віра і правда»
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 8»

06.05 Служба розшуку дітей
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 Єралаш
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.38 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
08.00, 18.00, 01.55 Репортер
08.05, 21.00 Серця трьох-2
17.20, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.15 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
23.05 Х/Ф «НА ВІДСТАНІ 
КОХАННЯ»
02.00 ППШ-2
03.00 Зона ночі
04.40 25-й кадр
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07.10, 20.15 «Українські сенсації»
08.00, 08.30 М/с «Качині історії»
09.00 «Світське життя»
10.05, 19.30 «ТСН»
11.00, 01.50 Х/Ф «НАДІЯ ЯК 
ДОКАЗ ЖИТТЯ»
14.40 «Вечірній Київ»
16.35 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
21.20 «Вечірній квартал»
23.15 «Що? Де? Коли?»
00.25 Х/Ф «ФАНТОМ»
04.35 Х/Ф «СИМПАТИЧНІ 
ВДОВИ КРАЩЕ ЦІЛУЮТЬСЯ»

06.45 «Стосується кожного»
08.45 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «БІЛЕ СОНЦЕ 
ПУСТЕЛІ»
11.50 Т/с «Легковажна жінка»
15.40 Т/с «Каяття»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Великий бокс на Інтері. 
Олександр Усик - Андрій Князев»
00.00 Х/Ф «СТЕРВО ДЛЯ 
ЧЕМПІОНА»
01.55 Х/Ф «САМОГУБЦІ»

05.30, 12.45 Факти
06.00 М/ф «Том і Джері»
06.45 Х/Ф «ЛУНІ ТЮНЗ ЗНОВУ У ДІЇ»
08.15 Антизомбі
09.15 Дістало!
10.15 Громадянська оборона
11.20 Інсайдер
12.20, 13.00, 20.05 Т/с «Відрив»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
22.05 Х/Ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ МОРЕ»
00.05 Х/Ф «ХИМЕРА»
02.00 Х/Ф «ЛАВИНА СТОЛІТТЯ»

08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 Х/Ф «НЕЙМОВІРНІ 
ПРИГОДИ ІТАЛІЙЦІВ В РОСІЇ»
12.50 Х/Ф «З ПРИВІТОМ, 
КОЗАНОСТРА»
14.45 Т/с «Коли ми вдома»
16.05 «Холостяк - 5»
19.00 «Україна має талант!-7»
21.15 Х/Ф «КАВКАЗЬКА 
ПОЛОНЯНКА, АБО НОВІ 
ПРИГОДИ ШУРИКА»
23.00 «Давай поговоримо про 
секс 2»
01.00 Х/Ф «ЦАРЕВБИВЕЦЬ»

06.20 На слуху. Підсумки
07.35 У просторі буття
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15 Перша студія
10.00 Зроблено в Європі
10.10 Нотатки на глобусі
11.00 Книга ua
11.30, 12.30, 15.00 Д/ф
13.00 Світло
13.55 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
16.05 Чоловічий клуб. Бокс
17.00 Чоловічий клуб
17.35 Музичні салони ARTE
19.05 Х/Ф «ОСТАННЯ ІСКРА 
ЖИТТЯ»
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
00.05 Від першої особи. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Х/Ф «РІНО ГАЕТАНО»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.20 Новини «Спецкор»
08.50 «Люстратор 7.62»
09.00 Х/Ф «ШПИГУНИ»
22.00 Х/Ф «ЛЮДИ X: ПОЧАТОК. 
РОСОМАХА»
00.10 Х/Ф «ПОМСТА»
02.20 Х/Ф «ВПЕРЕД ЗА 
СКАРБАМИ ГЕТЬМАНА!»

06.00, 03.30 Скарб.ua
06.50 Легенди бандитського 
Києва
07.40, 08.30 Д/ф
09.20 У пошуках істини
11.00 Наци №1: Герман Герінг
14.00 Екосистеми світу
17.00 Смак пригод
18.40 Містична Україна
21.10 Таємні товариства
00.10 Сучасні дива
01.10 Війна всередині нас
02.00 Таємниці кримінального 
світу

06.15, 07.10, 23.50 Т/с 
«Приватний детектив Тетяна 
Іванова: Моя люба служниця»
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Події
08.00, 02.10 Т/с «Приватний 
детектив Тетяна Іванова: Дольче 
віта по-російськи»
10.00 Зірковий шлях. Дайджест
11.00, 22.00 Х/Ф «КУДИ 
ЗНИКАЄ ЛЮБОВ»
13.00, 15.20 Х/Ф «ЯКЩО ТИ НЕ 
ЗІ МНОЮ»
17.20, 19.40 Т/с «Кохані жінки 
Казанови»
03.40 Т/с «Мент у законі 8»

06.00, 07.50 Єралаш
06.05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07.55 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.25 Страсті за Ревізором
14.30 Т/с «СашаТаня»
18.45 Х/Ф «МІЙ ХЛОПЕЦЬ З 
ЗООПАРКУ»
21.00 Х/Ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ»
23.40 Х/Ф «РОЗПЛАТА»
01.45 Х/Ф «НА ВІДСТАНІ 
КОХАННЯ»
03.25 Абзац
04.05 Зона ночі

НЕДІЛЯ
19 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

09.00 ЛОТЕРЕЯ «ЛОТО-ЗАБАВА» 
09.40 М/Ф «ЕСКІМОСКА - 2: 
ПРИГОДИ В АРКТИЦІ» 09.45 
«МАША І ВЕДМІДЬ» 1 10.15 
«ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА НОВИН» 
11.00 «СВІТ НАВИВОРІТ» 12.10 
«ІНСПЕКТОР ФРЕЙМУТ 2» 13.35 
«ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ 4» 14.55 Т/С 
«ОСТАННІЙ МОСКАЛЬ» 17.50 
Х/Ф «КАВКАЗЬКА ПОЛОНЯНКА» 
19.30, 05.15 «ТСН-ТИЖДЕНЬ» 
21.00 «ГОЛОС КРАЇНИ 5» 23.15 Х/Ф 
«МЕХАНІК» 01.00 Д/Ф 02.30 Х/Ф 

05.45 «Великий бокс на Інтері. 
Олександр Усик - Андрій Князев»
07.35 «Удалий проект»
08.40 «Готоуємо разом»
09.30 Новини
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
11.00 «Орел і Решка»
12.00 Т/с «Легковажна жінка»
15.50 Т/с «Каяття»
20.00, 05.00 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Сліпий розрахунок»
02.00 Х/Ф «СІМ ДНІВ ДО 
ВЕСІЛЛЯ»

05.40 Х/Ф «ЛУНІ ТЮНЗ ЗНОВУ У ДІЇ»
07.05 Зірка YouTube
09.00 Дивитись усім!
10.00 Х/Ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА 
ПРО ТАРЗАНА, ПОВЕЛИТЕЛЯ 
МАВП»
13.00 Т/с «Шеф-2»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ГЕРАКЛ. ПОЧАТОК 
ЛЕГЕНДИ»
22.15 Х/Ф «ПОМПЕЇ»
00.15 Х/Ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ МОРЕ»
02.05 Х/Ф «ЗЛО»

05.15 Х/Ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»
07.55 «Холостяк - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Караоке на Майдані»
12.35 Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»
16.40 «Україна має талант!-7»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 7»
22.50 «Я соромлюсь свого тіла 2»
00.50 Х/Ф «МІЙ ЛЮБИМИЙ 
КЛОУН»
02.20 Х/Ф «ГАЛАСЛИВИЙ 
ДЕНЬ»

06.40 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Мультфільми
10.15 Школа Мері Поппінс
10.35 Хочу бути
11.15 Музична академія Junior
12.30 Х/Ф «ОСТАННЯ ІСКРА 
ЖИТТЯ»
14.35 Фольк-music
15.55, 17.00 Д/ф
17.45 Т/с «Вікендові історії»
18.45 Театральні сезони
19.25 Х/Ф «ЗАКОХАНІ 
НЕВРОТИКИ»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Музична весна на 
Першому. Гурт «Гайдамаки»
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Х/Ф «РІНО ГАЕТАНО»

08.45 «Хоробрі серця»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Бушидо»
14.45 Х/Ф «ЛЮДИ X: ПОЧАТОК. 
РОСОМАХА»
16.50 20 Тур ЧУ. Чорноморець 
- Говерла
19.15 20 Тур ЧУ. Волинь - Динамо
21.30 «Профутбол»
23.10 «Гра без правил»
23.25 Х/Ф «БІЛА СТРІЛА»
01.30 Х/Ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
03.10 Х/Ф «ВІДЬМА»

06.00 Скарб.ua
06.50 Легенди бандитського 
Києва
07.40, 08.30 Д/ф
09.20 У пошуках істини
11.00 Таємні товариства
14.00 Екосистеми світу
17.00 Смак пригод
18.40 Містична Україна
21.10 Наци №1: Герман Герінг
00.10 Сучасні дива
01.10 Війна всередині нас
02.00 Таємниці кримінального 
світу
03.30 Україна: забута історія

06.30 Події
07.15 Х/Ф «КОХАНІ ЖІНКИ 
КАЗАНОВИ»
09.00 Т/с «Квіти папороті»
16.00 Моє нове життя
17.00 Х/Ф «КРАСУНІ»
19.00, 03.00, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою
20.00 Х/Ф «КРАСУНІ»
22.00 Т/с «Слід»
23.50 Великий футбол
01.30, 03.50 Т/с «Мент у законі 8»

06.05, 13.05, 13.05 Єралаш
06.10 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні Штани»
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
09.20 М/с «Історії Тома і Джеррі»
11.10 М/ф «Лови хвилю»
16.50 Х/Ф «МІЙ ХЛОПЕЦЬ З 
ЗООПАРКУ»
19.05 Х/Ф «ТВАРИНА»
21.00 Х/Ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ 2»
00.00 Х/Ф «ТЕОРІЯ ЗМОВИ»
03.20 Х/Ф «РОЗПЛАТА»
05.00 Зона ночі

«ГАЙДАМАКИ» ЇДУТЬ 
НА ФЕСТИВАЛЬ «SZIGET»
navsi100.com

Поки гурт активно готується до презентації свого 
нового альбому «УкрОп», що відбудеться 16 квіт-

ня у київському клубі «Sentrum», «Гайдамаків» запро-
шують виступити на літніх концертних майданчиках 
України та Європи. 

Зокрема, вже підтверджено їхню участь у найбіль-
шому та найпопулярнішому у Центральній та Східній 
Європі фестивалі «SZIGET». Гурт уже виступав на цьо-
му фестивалі раніше на головній сцені перед багатоти-
сячною публікою, разом з гуртами «Prodigy», «Placebo» 
та «Pendulum». 

Цього літа «Гайдамаки» виступатимуть у компанії 
таких всесвітньо відомих артистів, як Robbie Williams, 
«Gogol Bordello», «Dropkick Murphys», «Florence & 
Machine», «Interpol», «Enter Shikari», «Che Sudaka».

Крім того, як уже повідомлялося, шанувальники 
творчості гурту зможуть почути його на українському 
фестивалі «ЗАХІД». Також планується участь «Гайда-
маків» у цілій низці європейських фестивалів в Есто-
нії, Німеччині та Польщі.

А вже зовсім скоро, 16 квітня, на одному з найкра-
щих концертних майданчиків Києва, у клубі «Sentrum» 
відбудеться презентація нового альбому легендарно-
го українського гурту. «Гайдамаки» постануть перед 
слухачами з концертною програмою «УкрОп», до якої 
увійдуть пісні з нового альбому та відомі старі хіти, а 
також із надпотужним звуком та світлом. Справжнє 
патріотичне козак-рок-шоу гарантовано не залишить 
байдужим нікого!

Інші міста другої частини «УкрОп»-туру:
18.04 – Львів
19.04 – Перемишль
20.04 – Варшава
22.04 – Люблін
25.04 – Дніпропетровськ
26.04 – Маріуполь

ДЕВІД ДУХОВНИ 
ЗАСПІВАВ
navsi100.com

Американський актор, зірка сері-
алів «Секретні матеріали» 

та «Кіліфорнікейшн» Девід 
Духовни офіційно анонсу-
вав вихід своєї дебютної 
платівки, що дістала на-
зву «Hell or Highwater», 
і представив одноймен-
ний заголовний трек на 
її підтримку.

Відомо, що реліз альбому відбудеться вже 12 трав-
ня, а основну масу пісень записано у жанрі фолк і аль-
тернативний рок. Духовни зазначає, що його творчість 
схожа на записи групи «REM».

Уперше інформація про те, що актор готує дебют-
ний студійний музичний матеріал, з’явилася в мережі 
ще минулого року, однак офіційного підтвердження 
від самого Девіда не надходило. Також відзначимо, 
що зараз кар’єра актора йде вгору: Девід підписався 
на знімання в десятому сезоні популярного телесе-
ріалу «Секретні матеріали», а недавно знявся в ре-
кламному ролику російського пива під назвою «Вам 
є чим пишатися!», який мав великий успіх в інтернет-
середовищі.

ВНИ 

р, зірка сері-
теріали» 
евід
су-
ої
-
, 

-
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

ЖАДАН ПРИВЕЗЕ 
ВОЛИНЯНАМ НОВУ КНИГУ

Український письменник, перекладач і 
громадський активіст Сергій Жадан в рамках 
всеукраїнського туру 18 квітня побуває у Луцьку. 
Літератор презентує волинянам свою нову книгу.
«Життя Марії» – нова книжка віршів та перекладів 
Сергія Жадана, що містить 80 текстів: 60 віршів самого 
автора і 20 перекладів поезій Чеслава Мілоша. 
Вірші написані та перекладені переважно протягом 
останнього року. 
За словами Сергія Жадана, ця книжка про любов 
і ненависть. «Вона особлива тим, що писалась як 
щоденник – за доволі короткий термін. Відрізняється 
особливо контрастним поєднанням внутрішнього та 
зовнішнього, світлого та темного», – зазначає автор. 
Як повідомили у мистецькому об’єднанні «стендаЛь», 
презентація-дискусія відбудеться у Волинському 
обласному театрі ляльок (вул. Кривий Вал, 18), початок 
о 17:00. 
Вартість квитків у попередньому продажу – 30 грн, 
у день заходу – 45 грн. Квитки можна придбати за 
адресами: кав’ярня «Кофеїн» (вул. Винниченка, 8), 
книгарня «Освіта» (просп. Волі, 8), книгарня «Ключі» 
(просп. Волі, 2), каса Волинської обласної філармонії на 
Театральному майдані. Телефони для довідок: (098) 630-
58-12, (099) 618-59-43. 

АФІША

Сергій МАРТИНЮК

«НА ДНІ» 
(РФ, 2014)
Режисер: Володимир Котт
Досить вільна екранізація тво-

ру Максима Горського переносить 
нас на сучасне російське сміттєз-
валище, яке по праву може симво-
лізувати нинішню Росію як таку і 
її життєві уклади. Тут плин життя 
має свої якісні та кількісні харак-
теристики. Закони теж тут свої. І 
люди цілком інакші. З’ява на зва-
лищі хлопця, який вносить в життя 
тутешніх «слідопитів» легкі хви-
лювання на ґрунті переосмислень 
власного місця під сонцем, призво-
дить до ланцюжка  невідворотних подій… І таки так – це той ви-
падок, коли чиїсь благі наміри виявляються нікому не потрібними 
й навіть небезпечними для їх носія. Досвід «Дурня» ми вже маємо. 
Хтось може довго критикувати роботу Котта, але фільм вартий 
перегляду і ситуативних рефлексій не тому, хто ми, де ми і куди 
рухаємося. Михайло Єфремов на екрані як концептуальний бонус 
до історії. Можна! 

«ДЖЕЙМС БРАУН: 
ШЛЯХ НАГОРУ» 
(США, Великобританія, 2014) 
Режисер: Тейт Тейлор 
Навколомузичне кіно – моя 

слабкість. Навіть не найліпші філь-
ми через свою тематичну близькість 
до моїх життєвих реалій видаються 
мені завжди поживною речовиною 
для душі та мізків. Для мене це за-
вжди наче уроки від улюблених 
вчителів у школі. Історія Джеймса 
Брауна, світової ікони фанку. Істо-
рія незбагненного підйому з самих 
глибин дитинства до піку слави. Іс-
торія болю та віри, егоїзму та любо-
ві до того, що робиш. Історія слави та величі, йдучи до якої, голо-
вний герой не гребує нічим, відчуваючи силу свого таланту. Історія 
тирана та прагматика, який заради сцени готовий був відмовитися 
від найближчих людей. Цікаво, змістовно, емоційно. Раджу!

«ВИХІД» 
(США, Великобританія, 
Іспанія, 2014)
Режисер: Рідлі Скотт 
Очікування річ ще та – чекаючи 

нового фільму Рідлі Скотта, за за-
мовчуванням очікуєш на шедевр. 
А тут ще така розлога, відносно 
неторкана в сучасному кіно тема 
– історія Мойсея, який вирішив 
звільнити з єгипетського полону 
єврейський народ і повести його 
до землі обітованої. Не хочу мати 
вигляд крайнього критикана, бо 
завжди допускаю той факт, що аж 
ніяк не все зрозумів, але дуже важ-
ко сказати, що Скотту у фільмі вда-
лося добре: ні персонажі, ні їх ха-
рактери з зовнішніми образами, ні 
їхня психологія, ні мотивація не є переконливими. І це ключовий 
момент в усвідомленні того, чому фільм не зайшов: БОГ – образ 
з тих, які розкрити важко, але такий, який можна було окресли-
ти хоча б у морально-етичній чи то пак духовній площині. Ні і ще 
раз ні. Такі фільми потребують чогось значимішого за дорогі спец-
ефекти. Втім робіть висновки самі.

«БОЖЕВІЛЬНІ 
ГОНКИ» 
(США, 2005)
Режисер: Анджела Робінсон 
Переглядаючи старі фільми про 

пригоди «живої» малолітражки 
Гербі, випадково натрапив  на су-
часну інтерпретацію історії. Стріч-
ка, віднята в дусі латентно вуль-
гарного молодіжного кіно, попри 
свої внутрішні пустоти, не змусила 
вимкнути себе на 15-й хвилині кі-
норозповіді. Можливо, причиною 
того стали груди Ліндсі Лохан, тра-
єкторія рухів яких на екрані якщо 
не заворожувала в прямому сенсі 
слова, то як мінімум провокувала 
на очікування їх наступних з’яв у стрічці. Спробуйте. У хорошому 
настрої та в хорошій компашці. 

ДИВОВИЖНИЙ 
І КМІТЛИВИЙ 
БАРАНЧИК ШОН

А
Алла САДЕЦЬКА

німаційний серіал про 
життя отари овець на 
чолі з баранчиком на 

ім’я Шон завоював серця юних 
глядачів по всьому світу. І нині 
всі шанувальники комедійного 
мультсеріалу мають нагоду 
оцінити повнометражну версію. 
З назвою не заморочувалися, 
назвавши мульт просто – 
«Баранчик Шон».

А у кумедного баранчика Шона 
є своя історія. Спочатку персонаж 
з’явився у зовсім іншому коротко-
метражному фільмі «Стрижка під 
нуль». Потім було створено серіал 
про активного і заповзятливого ба-
ранчика. Рейтинг мультфільму за 
останні роки так виріс, що це на-
штовхнуло Марка Бертона і Річарда 
Старзека створити ще один варіант 
анімаційної картини для демонстра-
ції в кінотеатрах.

Історія мультфільму розгортаєть-
ся на фермі. Мирне життя маленької 
вівцеферми опиняється під загрозою, 
коли в результаті чергової витівки не-
втомного Баранчика Шона господар 

ферми потрапляє у Велике Місто. 
Саме через вибрики Баранчика Шона 
і його товаришів Фермер опиняється в 
міському шпиталі. Нещасний втратив 
пам’ять і зовсім не пам’ятає, ким він 
був раніше. 

Удосталь натішившись повною 
свободою і безкарністю, Шон та отара 
баранчиків починають хвилюватися 
за Фермера й вирішують вирушити 
на його порятунок. Але все, як за-
вжди, йде шкереберть! Сам баранчик 
виявляється втягнутим у небезпечну 
історію з виловом вуличних тварин, 
а фермер раптово відкриває для себе 
світ гламуру.

Замаскувавшись під людей, вівці 

влаштовують справжнісіньке полю-
вання на свого господаря, яке пере-
творюється на найвеселішу і найепіч-
нішу пригоду усього їхнього життя.

Мультик не може не сподобатися 
дітлахам, та й батьки не мають нудьгу-
вати. Картинка дуже динамічна, а го-
ловне – кумедна. І що важливо, історія 
має правильний моральний посил.

Особливо посмакують цим мульт-
фільмом шанувальники пластилі-
нової анімації. Студія «Aardman 
Animations» укотре довела, що знає 
свою справу. Та на мій дорослий по-
гляд, найкрутіше у цьому мультфіль-
мі – відсутність діалогів. Адже кіно 
має показувати, а не розповідати. А 
кіно, яке повністю показує всі події, 
емоції, увесь гумор без слів, не може 
бути бездарним. Тож потіште своїх 
малюків і себе порадуйте. У дитячому 
світі значно комфортніше, з цим не 
посперечаєшся!

влаштовують справжнісіньке полю-
вання на свого господаря яке пере

КВІТНЯ
18
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РЕФОРМА 
VS СОВОК: 
ХТО КОГО?

У
Ірина КАЧАН

Києві нині триває 
експеримент зі створення 
патрульної служби. 

Реформатори з Міністерства 
внутрішніх справ обіцяють, 
що нових міліціянтів навчать 
працювати значно професійніше, а 
головне – чесно. З цього, власне, й 
стартувала така очікувана реформа 
органів внутрішніх справ. 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТ

Стати працівником київської па-
трульної служби пропонували усім 
охочим, але тільки після проходження 
ретельного відбору. Набір у столичні 
патрульні тривав із 19 січня до 6 лю-
того. 

«Конкурсний відбір, навчання, 
тести – і в переддень літа матимемо в 
Києві нову патрульну поліцію», – так 
рекламували нову патрульну службу в 
МВС. А ще повідомляли, що після Ки-
єва експеримент почнуть втілювати у 
кожній області. 

За задумом, патрульна поліція ви-
конуватиме частину функцій Держав-
тоінспеції та МРЕВ, які планують реор-
ганізувати, а то й ліквідувати. 

Щойно ініціатива стартувала, за-
ступник міністра внутрішніх справ Ека 
Згуладзе запевнила, що конкурс буде 
відкритим. 

«Правила будуть для всіх однако-
вими – служать вони зараз в МВС чи 
в структурі ДАІ, чи в будь-якій іншій 
структурі. На цьому прикладі ми хо-
чемо показати, що можна спростити 
бюрократію. Всіма цими довідками не 
потрібно обтяжувати людей, тобто це 
внутрішня робота міністерства, нашо-
го кадрового відділу, щоб діставати до-
кументи. Судимий чи несудимий, ма-
ємо з’ясовувати ми, бо це наша база», 
– так тоді запевняла чиновниця, яку 
запросили в уряд із Грузії.

Базові вимоги до кандидатів: вік 
від 21 до 35 років, відсутність судимос-
ті, наявність водійських прав категорії 
«В», вільне володіння українською мо-
вою, фізична витривалість та моральна 
стійкість. А ще – прагнення до якісних 
змін, без чого будь-яка реформа, ясна 
річ, не матиме сенсу. 

Відбір у патрульну поліцію перед-
бачає чотири етапи. На першому етапі 
перевірятимуть логіку мислення (чи 
вміє людина усно і письмово переда-
вати свої думки), комунікабельність, 
мотивацію. На другому – кандидат 
проходитиме психопрофільний тест, 
що дасть можливість визначити спеці-
алізацію майбутнього поліцейського. 
При цьому апробовували тести, які 
використовують у багатьох країнах, 
зокрема в США та Ізраїлі. Третій етап 
– співбесіда. Щоб зустріч не вийшла 
суб’єктивною, обіцяли створити кілька 
комісій. Ті ж, хто пройде ці три етапи, 
почнуть інтенсивний курс тримісячно-
го навчання обсягом щонайменше 400 
годин.

«Ми пропонуємо принципово нову 
для України систему охорони правопо-
рядку, професійну підготовку за між-
народними стандартами, стипендію під 
час навчання, престижну стабільну ро-
боту та гідну зарплату, нову уніформу 
та новий службовий автомобіль, пер-
спективу кар’єрного зростання», – такі 
пристойні акценти розставили у Мініс-
терстві внутрішніх справ, рекламуючи 
нову патрульну поліцію Києва. 

ЛУЧАНКА МЛАДЕНА КАЧУРЕЦЬ 
ВРАЖЕНА БЮРОКРАТІЄЮ У ВІДБОРІ 
ДО СТОЛИЧНОЇ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
МОТИВАЦІЯ –
НЕБАЙДУЖІСТЬ

Спробувати свої сили у конкурсі до 
патрульної поліції вирішила й уроджен-
ка Луцька 24-річна Младена Качурець, 
яка нині живе в Івано-Франківську. Ді-
вчина закінчила Києво-Могилянську 
академію, за фахом – юрист. Зі шкільних 
років була громадською активісткою, 
під час Революції Гідності стала одним 
з ініціаторів студентського спротиву. 

Завершення декретної відпустки у 
молодої мами з вищою освітою та актив-
ною громадянською позицією збіглося з 
утворенням у Києві експериментальної 
патрульної поліції, яку анонсували як 
державну структуру без корупції. Мла-
дена, людина небайдужа і патріотична, 
вирішила, що її знання й здібності мо-
жуть послужити державі, яка після бу-
ремних революційних подій намагаєть-
ся стати на шлях якісних змін.

Власне, бажання подолати коруп-
цію в органах влади і контролю й під-
штовхнуло дівчину до рішення подати 
заявку на конкурсний відбір у столич-
ну патрульну поліцію. За темою рефор-
мування МВС Младена пильно слід-
кувала і після революції просто таки 
увірувала в майбутні зміни. 

Рідні відреагували спокійно, каже 
Младена, оскільки знають її характер 
і світогляд. Імовірний переїзд до Києва 
молоду маму не страшив, оскільки сто-
лиця їй не чужа, тут вона прожила ці-
лих сім років, здобуваючи вищу освіту. 
Та й вимоги до кандидатів у патрульну 
поліцію дівчину не лякали, тому вирі-
шила спробувати. 

– Анкету я заповнила в інтернеті, 
для цього мені не довелося їхати в Київ. 

За два дні надійшла відповідь, мене за-
просили на перший етап відбору, пові-
домили, як відбуватиметься конкурс, – 
пригадує дівчина. – На першому етапі 
перевіряли загальний рівень розвитку, 
загалом цей тест не був для мене важ-
ким, адже вписується в межі шкільної 
програми. По тому мене запросили на 
другий етап – це фізична підготовка. 
Її я теж пройшла. Але проблема в тім, 
що для допуску до проходження цьо-
го етапу треба було привезти загальну 
медичну довідку, в якій мало бути вка-
зано, що вона призначена для працев-
лаштування у МВС. А це спричинило 
дуже багато складнощів, адже на місці 
ніхто не знав, як правильно це оформ-
ляти, і порадили брати довідку, яку ви-
дають держслужбовцям. 

У Івано-Франківську дівчина про-
йшла повний медичний профогляд для 
держслужби, на що витратила чимало 
часу. З цим документом поїхала у сто-
лицю, де її допустили до здачі норма-
тивів, за якими визначали фізичну під-
готовку кандидатки. «Фізуху» Младена 
склала успішно, але одразу за цим її 
чекало проходження медкомісії. Такий 
поворот подій дуже здивував дівчину 
й багатьох інших претендентів, з яки-
ми їй довелося спілкуватися. Люди не 
розуміли, для чого вони стояли в чер-
гах, аби отримати медичну довідку за 
місцем проживання, якщо у столиці їх 
знову чекає медкомісія, але вже у відо-
мчій медустанові МВС. 

Вразила неорганізованість і під час 
проходження медкомісії, пригадує ді-
вчина. Адже майже дві сотні кандидатів 
у патрульну службу поставили в загаль-
ну чергу разом з іншими пацієнтами й 
довели умову пройти повний медогляд 

за один день. На цьому етапі багато 
кандидатів «відсіялося», наприклад, 
через незначні проблеми із зором. Хоча 
про такі вимоги до стану здоров’я пре-
тендентам на службу в патрульній полі-
ції не повідомляли. Ясна річ, людей, які 
витратили купу часу й зусиль на про-
ходження конкурсу, такі непродумані 
організаційні моменти дуже обурили. 

БЮРОКРАТІЯ 
НЕВМИРУЩА

Младену Качурець допустили до 
наступного етапу – психологічного 
тесту і заповнення документів. І тут 
почалося найцікавіше. 

– У листі-запрошенні на цей етап 
ішлося про те, що треба привезти копії 
низки особистих документів: паспор-
тів, водійських прав, документів про 
освіту тощо. Коли ж я пройшла психо-
логічний тест, з’ясувалося, що наступ-
ний крок – заповнення документів для 
спецперевірки, про що не попереджали. 
Тут вимагали купу документів родичів. 
У багатьох виникали труднощі, адже не 
всі спілкуються з родичами, а вимагали 
точні адреси, місця роботи і різні дета-
лі. Зрештою, із цим впоралися, це мав 
бути майже фінал, але тут нам видали 
ще перелік документів уже для працев-
лаштування зі словами, мовляв, можете 
потихеньку збирати. І коли я побачила 
цей перелік, то була в дикому шоці. 

Виявилося, що від претендентів на 
роботу в столичну поліцію, окрім нада-
ного й доволі вичерпного переліку до-
кументів, вимагали ще купу всіляких 
паперів. Серед них значилися докумен-
ти родичів, що є цілком конфіденцій-
ною інформацією. 

– Я навіть не знаю, що мене вразило 
найбільше. Адже серед вимог були і до-
відка з жеку, і дві характеристики зі шко-
ли та університету, від сусідів за місцем 
проживання та реєстрації, – дивується 
дівчина. – Це вводило в ступор і зре-
штою смішило. Логічне питання: чи ко-
жен спілкується із сусідами, особливо, 
якщо прописаний за адресою, де ніколи 
не жив? Я виросла у Луцьку, жила в Ки-
єві, нині мешкаю у Франківську. Бачусь 
із сусідами двічі на тиждень у ліфті, ні 
я їх не знаю, ні вони мене. А прописана 
зараз узагалі в селі у чоловікової бабці. 
То про які характеристики йдеться? І я 
ж не одна така. Тобто ще на етапі відбо-
ру претендентів у поліцію система ство-
рює умови для зловживань і брехні. Я 
вже не кажу про «об’єктивність» таких 
характеристик. Зрозуміло ж, що ніхто 
не подасть негативний відгук про себе. 
Усе це совковий підхід. 

Младену такі бюрократичні методи 
дуже обурили, усе це вона розголосила 
через «Facebook». Разом з тим, від учас-
ті у конкурсі не відмовилася. Їй лиша-
лося пройти останній етап – особисту 
співбесіду із психологами і психіатром. 

– Спершу розпитували про моти-
вацію, життєву позицію, моделювали 
типові ситуації, які можуть виникнути 
під час патрулювання, і питали про мою 
реакцію на них. Їх дуже здивувало, що 
після Могилянки я вирішила йти в по-
ліцію, яка є найнижчою ланкою в сис-
темі ОВС. Мене здивувало, що їх це ди-
вує, – пригадує Младена. – Показовим 
був момент, коли мене запитали про те, 
чи готова я підкорятися правилам, на-
віть якщо вони мені не подобаються. 
Розмова з психіатром узагалі відбува-
лася у присутності сторонніх людей, 
що не могло не обурити. До того ж, він 
одразу охрестив мене політиком, дізна-
вшись, що я працювала спостерігачем 
на виборах, а мої слова про мотивацію 
назвав політичними гаслами. А я про-
сто була щира, бо вірю у верховенство 
права, можливість починати позитивні 
зміни з себе і нарешті зробити свій вне-
сок у розбудову нормальної держави.

Зрештою Младені чемно відмовили 
у працевлаштуванні в патрульну полі-
цію Києва, повідомивши, що цінують її 
намагання служити у реформованому 
органі. А ще запевнили, що коли ре-
форма дійде до Івано-Франківська, то 
її заявка буде першою у черзі. 

*** 
Намагання стати частиною рефор-

мованої системи МВС забрали у сві-
домої Младени Качурець чимало сил, 
нервів та ще й кілька тисяч гривень, які 
ніхто, ясна річ, не компенсує. Та дівчи-
на не розчарована. Сподівається, що 
реформатори врахують помилки, яких 
припустилися. І навіть виправдовує, 
мовляв, усе-таки це експеримент. До 
того ж, перший. 

– Не знаю як іншим, а от мені нині 
страшенно соромно перед всіма тими, 
хто віддав за Україну життя на Май-
дані. Соромно, бо зараз я не можу на 
щось суттєво вплинути, щоб бодай на 
метр наблизити Україну до тієї, якою 
її хотіли бачити загиблі Герої. Тоді, під 
час Майдану, я відчувала впевненість 
і силу, а зараз – прикрість, бо від моєї 
думки мало що залежить. Адже ініці-
ативу на себе перебрали ті, хто не тя-
мить, за що ми боролися. А я і мільйони 
інших дозволили цю ініціативу забрати 
замість дотиснути до кінця, – міркує 
Младена. – Сподіваюся, що принаймні 
моя спроба долучитися до реформи 
МВС буде невеликим внеском у вико-
нання обов’язку перед Героями. 

Хро
№13 (2

«У мене є питання до Arsen Avakov, Ekaterine Zguladze та 
інших реалізаторів реформи. Скажіть, будь ласка, ви серйозно 
вважаєте, що наявність усіх цих документів з переліку може 
засвідчити, що я бездоганний підходящий кандидат для роботи 
в патрульній службі? Ви серйозно вважаєте, що наявність 
характеристики з жеку, в якому я ніколи не була, чи від сусідів, 
з якими я вітаюсь у ліфті, є більш вагомими аргументами, ніж 
особиста співбесіда та проходження двох комп’ютерних 
тестів? Яким чином конфіденційна інформація про особисте 
життя членів моєї родини впливає на мої якості як працівника 
патрульної служби? Чи може ГУ МВС у м. Києві гарантувати 
схоронність всієї наданої мною інформації про членів моєї 
родини у випадку збройної агресії, як це було в Криму чи 
Донецькій/Луганській областях. Що робити моїй родині у разі, 
коли надані документи потраплять до рук терористів чи ФСБ? 
Куди я подаюсь? У патрульну службу м. Києва чи в надтаємний 
відділ ЦРУ? Господи! 10 років тому я їздила за програмою 
обміну до США, фінансованою Держдепом. Усе, що вимагав 

від мене Держдеп, – анкету, медичну довідку, копію свідоцтва 
про народження, копію закордонного паспорта, нотаріально 
завірену згоду батьків на виїзд за кордон та моє знання 
англійської мови і мотивацію. Я, як і багато інших освічених та 
порядних людей, справді подалася в патрульну службу м. Києва 
для того, щоб власним прикладом показати, що в цій державі 
можна щось змінити на краще, бо повірила тим, хто анонсував 
реформу. Я справді щиро бажаю, щоб нова структура стала 
зразком честі, відповідальності й охорони прав людей. Зараз я 
більше переконана, що людей із здоровим глуздом намагаються 
просто відтиснути з новоствореної структури шляхом 
створення формальних перешкод. А замість реформування 
нас, претендентів на службу в новій поліції, всіма силами 
намагаються інтегрувати в гнилу систему, де замість виявляти 
честь і порядність ми будемо боятися і робити те, що скажуть. 
Вважаю, що реформування країни просто не може починатися із 
застосування бюрократичних методів 50-річної давнини. Або ми 
реформуємо, або вгрузаємо в те ж саме болото «по-новому»…

НА СВОЇЙ СТОРІНЦІ У FACEBOOK МЛАДЕНА ЕМОЦІЙНО ВИСЛОВИЛА СВІЙ ШОК ВІД АБСУРДНОГО 
ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЇХ ВИМАГАЛИ ВІД КАНДИДАТІВ У ПАТРУЛЬНУ ПОЛІЦІЮ КИЄВА
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КОЛИ КРИЗА ЛІКУЄКОЛИ КРИЗА ЛІКУЄ

ВОЛЕЙБОЛ ХОКЕЙ

Юрій КОНКЕВИЧ

…Українські клуби розлучаються 
із легіонерами, новачків з іменем 
мало купують навіть гранди. Клуби 
безбожно ріжуть бюджети та 
затримують зарплати. Із 14 команд 
УПЛ тільки до п’яти в УЕФА відсутні 
фінансові претензії. Відвідуваність 
матчів в Україні зменшилася в 
рази, вона нині у другому десятку 
в Європі. Клуби першої ліги не 
прагнуть підвищуватися у класі, 
бо це дорого. Дитячі футбольні 
школи фінансуються переважно за 
залишковим принципом. В елітному 
чемпіонаті понад 40-мільйонної 
країни бігає тільки 14 команд, в 
першій лізі – 16, у другій – 10... 
Скільки їх буде в новому чемпіонаті, 
не насмілиться прогнозувати жоден 
футбольний чиновник. 

ВІЙНА ТРИВАЄ 
Й У ФУТБОЛІ
Її сподівалися перечекати і май-

же ніхто нічого не робив, щоб ви-
жити. Наш футбол завжди був не-
логічним – таким, що не відповідав 
реаліям країни. Різниця у зарплатах 
тих, хто грав і хто дивився на це 
видовище, сягала мільйонів разів. 
Але торік власники клубів втрати-
ли можливість заробляти шалені 
гроші у бюджеті. Й УПЛ накрила 
фінансова криза. Навіть якщо при-

пустити, що політичні позиції фут-
больних босів поліпшаться, витра-
чати на футбол стільки, як раніше, 
ніхто не буде.

Тому криза-2014 – найкраще, що 
могло статися з українським футбо-
лом. Це чудовий привід змінитися, 
оптимізувати витрати й поміняти 
підхід до управління футболом – на 
рівні країни і конкретних клубів.

ВАРІАНТІВ РОЗВИТКУ 
ПОДІЙ ТІЛЬКИ ДВА
Перший – усе йде шкереберть, 

клуби й надалі почергово тонуть, 
процес розтягується в часі, доки 
власники і футбольні функціонери 
не збираються й кажуть: «Пацани, 
ми в повній д…і».

Другий варіант: сказати ці про-
рочі слова про зміни вже сьогодні. 
Бо наш футбол схожий на алкого-
ліка, якому нічим похмелитися. Він 
звик витрачати грубі гроші на ви-
пивку, а нині їх не стало.

Доведеться визнати й кілька 
невтішних фактів. Передусім від-
мовитися від амбіцій «підкорювати 
Європу», маючи два показово без-
проблемні «потьомкінські» клуби й 
купу статистів навколо них.

Маємо змиритися і з падінням 
якості футболу. Дорогі легіонери і 
найкращі вітчизняні гравці втекли 
у Західну Європу, навіть у казах-
стани чи азербайджани, скористав-

шись тим, що їм не платили зарп-
лат. Гарно котуються серед наших 
нині Польща і навіть Прибалтика: 
зарплати там менші, але стабільні. 
Гравці – це капітал, він перетікає 
туди, де йому вигідніше й комфорт-
ніше працювати.

Якщо обрати шлях кардиналь-
них, хірургічних змін, то доведеться 
усвідомити, що футбол – це бізнес, 
подобається це комусь чи ні. Не 
об’єкт хизування чи піару, а суб’єкт 
підприємницької діяльності. 

Чи потрібен босу футбол як та-
кий? У якій іпостасі потрібен? Якщо 
так, то по тому вибудова чіткої ор-
ганізаційної структури клубів, ви-
окремлення і наголос на підрозді-
ли, які заробляють кошти, реклама, 
клубне ТБ…

А для ФФУ та УПЛ (якщо остан-
ня збережеться) – запрошення про-
фесійних менеджерів, повномасш-
табна робота з уболівальниками і 
ймовірними спонсорами.

ХОРОШІ НОВИНИ 
ВЖЕ З’ЯВИЛИСЯ 
У чемпіонаті конкуренція та ін-

трига збільшилися в рази. І це й на-
далі тільки зростатиме, а кількість 
неочікуваних результатів на радість 
букмекерам збільшиться.

Топ-клуби не зникнуть, але так 
званий «другий ешелон» вряди-
годи сходитиме на п’єдестал.

Один з майбутніх гравців «основи» Віктор Хомченко 
вдало увійшов у гру, заробивши два перспективні 
штрафні. 

БЛІЦКРИГ ЦІНОЮ 
В ЄВРОКУБКИ
Павло ФІЛОНЮК

ФУТБОЛ

М Команда І В Н П PМ О
1 Динамо 18 15 3 0 44 - 7 48
2 Шахтар 18 13 2 3 49 - 12 41
3 Дніпро 18 12 4 2 35 - 12 40
4 Зоря 18 9 3 6 26 - 20 30
5 Металіст 17 7 6 4 27 - 24 27
6 ВОЛИНЬ 18 7 3 8 25 - 31 24
7 Ворскла 18 5 7 6 18 - 19 22
8 Олімпік 18 6 4 8 16 - 40 22
9 Металург 18 4 7 7 18 - 22 19

10 Металург 18 5 3 10 15 - 31 18
11 Чорноморець 17 3 8 6 14 - 17 17
12 Говерла 18 2 7 9 13 - 26 13
13 Іллічівець 18 1 4 13 16 - 43 7
14 Карпати 18 3 5 10 13 - 25 5

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

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

18-йТУР
Олімпік – Говерла 1:2, Металіст – Металург Д 1:0, 

Ворскла – Дніпро 1:3, Чорноморець – Динамо 0:2, 
Волинь – Зоря 1:2, Іллічівець – Шахтар 2:6, 

Металург З – Карпати 2:1.

19-йТУР
10 квітня, п’ятниця: Говерла – Іллічівець, 17.00, 

Металург З – Волинь, 19.00
11 квітня, субота: Металург Д – Олімпік, 14.00,

Шахтар – Чорноморець, 17.00, Дніпро – Металіст, 19.30 
12 квітня, неділя: Динамо – Зоря, 17.00

13 квітня, понеділок: Карпати – Ворскла, 14.00

Після матчу «за шість очок» «Волинь» роз-
прощалася із мріями про участь в Лізі Європи. 
Два різні тайми провела команда Кварцяного 
проти луганської «Зорі». У першому володіла 
грою і забила (Шарпар), другий провалила і за 
грою, і за результатом (у «Зорі» забивали Хомче-
новський і Будківський). Це був уже другий про-
граний в Луцьку матч прямим конкурентам за 
потрапляння в зону єврокубків, а саме четверте 
місце в турнірній таблиці, яке даватиме право на 
участь в Лізі Європи. У грудні була поразка від 
«Металіста», тепер – від «Зорі». 

Наступний тур лучани проведуть у Запоріж-
жі – у п’ятницю перед Великоднем команда грати-
ме із запорізьким «Металургом», в якого виграла 
3:0 у вересні. Не зіграє за «хрестоносців» Матей. 
Трансляцію дивіться на каналі «Футбол-1».

Конкуренція в чемпіонаті за-
гострюватиметься й надалі, бо 
збільшиться значення участі в єв-
рокубках. Потрапляння команди 
в груповий етап Ліги Європи – це 
можливість отримати призові від 
УЕФА, які дозволять безбідно жити 
і розвиватися у наступному сезоні.

Одночасно з цим варто зро-
бити нижчим і поріг входження в 
прем’єр-лігу. Тоді не буде комедій, 
коли клуби, які потрапили в УПЛ 
з першої ліги, відмовляються грати 
в еліті, бо це спровокує дворазове 
збільшення бюджету. 

Бізнес у футболі – це й опти-
мізація грошових потоків. До 90% 
видатків наших клубів становить 
зарплатна відомість гравців. Решта 
– це операційні витрати, пов’язані 
з організацією тренувального про-
цесу та участю в змаганнях. На про-
моцію і особливо на дитячий фут-
бол увагу звертають менше, або ж 
у випадку кризи ігнорують. Рента-
бельність справді хороших дитячих 
академій дозволяє балканським 
клубам заробляти на своє існуван-
ня. Так, із дитячим футболом треба 
повозитися, він не дасть швидко-
го доходу. Треба принаймні хоч 
мільйон гривень на рік вкладати… 
Якщо у бідній країні не вдається 
заробити суто на проведенні мат-
чів (українці не платитимуть 10-15 
євро за квиток на футбол і 50 євро 
за фірмову футболку), то найлегше 
виживати за рахунок виховання 
молоді. Благо, селекціонерам ще є з 
кого вибирати, не всіх дітей затяг-
нув комп’ютер… 

Назар ТРИКУШ

У Луцьку в залі обласної ДЮСШ від-
булися фінальні матчі ІV відкритого Чем-
піонату міста Луцька з волейболу серед 
аматорських команд сезону 2014-2015. За 
призи луцької першості змагалися шість 
команд з Волинської та Рівненської об-
ластей.

Бронзові нагороди турніру виборо-
ли млинівські волейболісти з команди 
«Енергія». У малому фіналі вони здолали 
ковельську «Борідку» – 3:2. У фіналі тра-
диційно зустрілися переможець та сріб-
ний призер минулорічного чемпіонату – 
«Олюртранс» та «СКФ Україна». Обидва 
луцькі колективи вперто боролися за ко-
жен м’яч. Активніше кожну партію роз-
починав «СКФ», та «олюртрансівці» ви-
явилися витривалішими. Вони першими 
доходили до фінального 25-го м’яча – 3:1.

«Матчі між командами «СКФ» та 
«Олюртранс» можна сміливо назива-
ти луцьким дербі, – розповідає гравець 

«СКФ Україна» Олександр Соколов. – Усі 
попередні ігри сезону є підготовкою до 
головного бою. На жаль, цього разу ми 
залишилися тільки зі срібними нагоро-
дами. До наступного сезону потрібно вже 
починати готуватися. Адже й ковельська, 
і млинівська команди наступають на 
п’яти».

П’яте місце у луцькому чемпіонаті по-
сіла команда «СНУ імені Лесі Українки», 
шосте – «Луцька КДЮСШ № 1», а остан-
нє сьоме – команда з Кузнецовська «Рів-
ненська АЕС», яка не прибула на тур.

Організатори відзначили також най-
кращих гравців за амплуа. Найкращою 
зв’язкою став ковельчанин Євген При-
ступчук. Руслан Паньків з команди «СКФ 
Україна» став найкращим нападником. 
Звання найкращого блокуючого турніру 
дісталося Володимиру Лисобею («Олюр-
транс»). А Олега Покотила з команди 
«Енергія» (Млинів) оргкомітет визнав 
найкращим гравцем турніру.

«ОЛЮРТРАНС» ЗАХИСТИВ 
ЧЕМПІОНСЬКЕ ЗВАННЯ

ЛУЦЬКІ «СПАРТАНЦІ» 
ЗІГРАЛИ ОСТАННІ 
МАТЧІ СЕЗОНУ
Назар ТРИКУШ

Іграми з «Галицькими Левами» лу-
чани завершили виступ у Чемпіонаті 
України з хокею серед юнаків 2002-
2003 років народження. Обидва матчі 
вони програли з розгромними рахун-
ками 0:9 (0:5. 0:2, 0:2) та 2:10 (0:3, 1:5, 
1:2).

Юні «Леви» не тільки агресивно 
атакували ворота господарів майдан-
чика, але й дуже грамотно пресингу-
вали опонентів, перекриваючи всі можливі шляхи для атак 
лучан – захисники вміло перехоплювали передачі спартан-
ців, не давали можливості здійснити індивідуальні проходи, 
зустрічали суперника корпус в корпус.

У матчі-відповіді лучани мали більше вільного простору. 
І зуміли розмочити ворота суперника. За «Спарту» відзначи-
лися Антон Оліда на 37-й хвилині та Руслан Білунов на 49-й 
хвилині.

За підсумками десяти турів волиняни посіли четверте міс-
це у турнірній таблиці. Чемпіоном України в цій віковій групі 
став колектив харківської «СДЮСШОР», другими фінішува-
ли новояворівські «Леви», третім – херсонський «Дніпро». 

Найкращим бомбардиром «Спарти» у сезоні за системою 
«гол+пас» став її капітан Тарас Міскевич, який закинув 12 
шайб та віддав партнерам 20 результативних передач.

«Команда набагато сильніше почала грати, порівняно з 
минулим сезоном. Тоді ми були на останньому місці, тепер 
четверті. Відібрали очки у призерів – херсонської команди. 
Діти додали, – розповідає головний тренер ХК «Спарта» 
Дмитро Цимбал. – Бажання грати у них є, але ще й дуже 
багато помилок. Будемо  працювати краще. Сподіваюся, на-
ступного року луцька команда потрапить у призи».
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 2 квітня 2015 року

АНЕКДОТИ

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.

  
Знак «туфелька» на задньому склі 

машини означає, що за кермом – інфу-
зорія?

  
Зайшов в аптеку купити заспокій-

ливе. Дізнався ціну – ледве відкачали...
  

Витверезники і наркодиспансери 
Донецької області закликають народне 
ополчення Донбасу повернутися в міс-
ця своєї постійної дислокації.

  
– Кажуть, що дельфіни – дуже ро-

зумні істоти.
– Справді. Ви бачили де-небудь 

дельфіна, який узяв валютний кредит?
  

Зовсім недавно трьомстам депута-
там російської Держдуми зменшили 
зарплату на 10%.

А з 1 квітня 20 мільйонам росіян 
збільшили соціальну допомогу на 10%. 
Бюджет Росії нічого не втратив, оскіль-
ки сума збіглася.

  
Важко любити роботу, якщо твоя 

зарплата тебе ненавидить.
  

У російських казках часто згадуєть-
ся, як ходив Іван світом, дюжину чобіт 
стоптав. Але в жодній із них не сказа-
но, що він міняв онучі. От він звідки, 
«русскій дух»!

  
При легких формах душевного роз-

ладу людина зазвичай починає диви-
тися телевізор. При важких – вірити 
тому, що в ньому показують.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)
Король бензоколонки
«Зоряні війни» перекинуться в іншу галактику і від 
пильного ока Дарта Вейдера вам не сховатися. Його 
клони не даватимуть спокою джедаю бензоколонок 
нашої галактики. Утриматися допоможуть тільки 
приховані погрози.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Юрій Корольчук (1 травня 1950 р.)
Колесо, кардан і шина
Розумне теля ссатиме відразу двох маток. Тельці не 
забудуть, кому зобов’язані своєю прокачаною бо-
рідкою та добре взутими ратичками. Але нюх мати-
муть хороший і позиратимуть у бік нового стійла. 

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Микола Яручик (28 травня 1980 р.)
Кіт Леопольд 
Нових шкандалів не передбачається, бо до сумир-
них Близнят навіть журналісти не ходять. При-
думайте щось красиве і про котиків, побачите по-
смішки довкола. Обережно з відсотком «подяки».

РАК (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний (19 липня 1953 р.)
Тренер з піску і бетону
Прийшов, забив, пішов – таким гаслом послуго-
вуватимуться Раки цього тижня. Вам відляже від 
душі, бо збагнете, що найкращий ваш талан – це 
прощати і прощеним бути. Нерви помістяться у 
коробочку. Подарункову. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Василь Гриб (5 серпня 1948 р.)
Театральний депутат
Жахи на вулиці Прасолів триватимуть, бо Леви й 
надалі тероризуватимуть увесь прайд. Є нагода при-
гадати часи гонінь і знову стати біженцем. Тоді уся 
гороскопівська братія полегшено зітхне. 

ДІВА (24.08 – 23.09)
Наталія Московка (8 вересня 1977 р.)
«Аверсиня»
Залишатиметеся в тіні успіху екранних дів і тішити-
метеся з цього. Рейтинг цікавитиме молодших колег 
та шефа, Діви приділять більше уваги синхронам та 
крупним планам. Усе або нічого!

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Дмитро Чепіжак (29 вересня 1980 р.)
Прокуратор 
Нарешті збагнете, до якого життя докотилися і що вам 
з цими монстрами робити. Жити в одній клітці з ними 
зорі не рекомендують, бо й смердить, і небезпечно. По-
рада: смикніть за мотузку одного кума, решта за ним 
на вихід піде. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Ольга Куліш (27 жовтня 1961 р.)
Перша кнопка
Імовірні нахили до самовдосконалення та мульти-
медійності. Справа всього життя може тріснути, 
бо крізь коріння традицій пробиваються молоді 
бур’яни нахабних змін.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик (9 грудня 1970 р.)
Віце-спікер
Триватиме ваше перелаштування на кабінетне 
життя, апаратні тусовки, підкилимні ігри, урочисті 
нагородження та показові виступи. Така вже ваша 
селява, за відсутності іншої насолодитеся спогада-
ми про колишні бої навкулачки. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Сергій Ковальчук (13 січня 1958 р.)
Нафтуся
Обережно з допінгом. Якщо ним бодяжити бензин 
– півбіди, а якщо лікувати душевні рани – можна 
вилетіти через вихлопну трубу. Проблем із орієн-
тацією не передбачається, у вас хороший зореліт. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Степан Івахів (24 січня 1968 р. )
Молочар
Доречною цього тижня буде історія про жабку, яка 
так відчайдушно билася лапками в кринці з моло-
ком, що збила у ній сметану й вилізла на волю. Ну, 
ви зрозуміли – лапки складати ранувато.

РИБИ (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Намісник Його величності
Імовірне придбання нового взуття. Із товстішою, 
а значить, і вищою підошвою. Поліпшити власну 
самооцінку допоможуть паблік-рілейшнз, селф-
едюкейшн та богдан моторз. 
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ВИРОК ЧИТАЧА: П’ЯТЬ РОКІВ 
З ПРАВОМ ЛИСТУВАННЯ

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» У FACEBOOKwww.facebook.com/hroniky.lubarta

Олесь ГАВРИЛОВ 

«Хроніки» розпочали обсервувати 
усе, що відбувається у місті 
Любарта, п’ять років тому. 
Починалася всепереможна ера 
Януковича й здавалося, що вона 
перемеле й будь-що живе у газетах 
та в інтернеті. До того, власне, і 
йшло. Ні, «Хроніки» і їхню останню 
сторінку чи не першими читали у 
четвер вранці у головному кабінеті 
луцького Білого дому на Київському 
Майдані. Поважали і побоювалися. 
Щоправда, редактору кілька разів 
наполегливо радили змінити 
тематику анекдотів, вони, мовляв, 
не дуже смішні. Бо про політику і 
про те, як ТОВ «Віктор Фьодорич 
і сини» зачищає територію. Ми 
намагалися ховати ті анекдоти 
в тексти. Але нова влада тільки 
прикидалася добренькою, 
знаходила анекдоти скрізь, 
«нагинала» нас по-новому. Борисе 
Павловичу, шкода, що ви вже 
не з нами… Ви знали: «Хроніки» 
добре розуміли, як вам несолодко 
працюється у лігві «ригів». 

Добре, що хоч на Богдана Хмель-
ницького до пори до часу сидів мер із 
хорошим почуттям гумору, який тільки 
просив «не збиткуватися із фізичних 
вад, притаманних усім людям». Богда-
не Петровичу, ми вас послухалися)

Часто-густо депутати нас називали 
заангажованими і продажними. Уран-
ці називали, а увечері просили згадати 
у гороскопі. Згадували, щоб у четвер 
почути: «А як ви дізналися, що у мене 
саме так і має статися?!»

«Хроніки» – молода газета, але вже 
встигла побувати в горнилі чотирьох 
виборчих кампаній. Крізь наші тексти 
пройшли одні «мерзьскі», двоє парла-
ментських й одні президентські ви-
бори. Це вам не булька з носа, а сиве 
волосся і нерви не в коробочці. При-
кметно, що і в 2010-му, і в 2014-му 
кандидати, які вигравали чи то округ, 
чи місто, чи то посаду №1 в державі, 
не дуже готувалися до таких вікторій. 
У 2010-му «Хроніки» сходили до Баш-
каленка в гості. Питалися в нього, як 
живе на мінімальну зарплату. У ново-

спеченого першого заступника голови 
ОДА й одночасно спонсора №1 Партії 
Регіонів та власника «газєт і парахо-
дов» у 2009 році стояло щось трохи 
більш як 10 тисяч доходу… Коли ана-
лізували декларації тих, хто переміг на 
виборах у ВР восени 2014-го, побачи-
ли, що принаймні двоє з них є заледве 
не утриманцями своїх сімей. 

Не дуже змінилися й піарні праг-
нення мерів під час п’ятирічної каден-
ції «Хронік». Як же вони кохаються 
у цьому! В одному з перших номерів 
ми писали про прекрасного Богдана 
Шибу, який власноруч взяв у руки міт-
лу й замітав рідне місто, надихаючи 

двірників і фейлетоністів. Юля Воло-
димирівна не натішилася б… Віддамо 
належне його наступнику Миколі Ро-
манюку – той залюблює у себе публіку 
вишуканіше. Ні, не публічним визна-
нням помилки з картопляним тенде-
рами для луцьких дитячих садочків, 
про яке писали «Хроніки» восени 2011 
року. Цього року податок на нерухо-
мість у Луцьку не запровадили, дбаю-
чи про добробут містян. Байдуже, що 
можна було обкласти ним власників 
десятків квартир і обійсть, а справді 
бідні уникнули б нових виплат. Але 
ж не байдуже меру, що восени йти на 
нові вибори…

Як накульгувала у зірок нашого 
містечкового політиКУМу фінансова 
дисципліна, так і далі  забувають вони 
за комуналку платити. І водночас за-
кликають рядових містян не боргува-
ти за газ і воду! Якось наш головред 
зловив на забудькуватості кількох 
депутатів міськради, а оце нещодав-
но і перша людина області втрапила 
на шпальту «Хронік» з несплаченим 
за комунальні послуги рахунком. І ці 
люди забороняють мені колупатися в 
носі?! (с) 

А як же ми любимо сесії! Це ж 
наш луцький гітіс – університет теа-
трального мистецтва. Шекспірівські, 
чехівські та курбасівські пристрасті 
вирують тут. Типажі – як на підбір, є 
на депутатських лавах і колишні про-
фесійні актори. П’єски розігрують на 
найвибагливіші смаки: водевілі, тра-
гедії, трагікомедії і навіть серіальне 
«мило». А жести, а емоції!

Невігластво, заздрість, гординя, 
марнославство, пихатість, брехня, срі-
блолюбство, ненависть, байдужість… 
Ці вади притаманні усім суспільствам 
у будь-які часові відтинки. Усі вони 
збереглися і нині, після Майдану, ре-
волюції, війни за незалежність… Хоча 
ми скромно сподіваємося, що за ці 
п’ять років бодай на дещицю змен-
шили «хронічні» вияви і невігластва, і 
марнославства, і сріблолюбства. Батя! 
Ми стараємось!)
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