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У ЛУЦЬКУ БУДЕ ПУНКТ 
ВЕЛОПРОКАТУ 
Анна РОСТОВА 

З початком туристичного сезону в місті 
запрацює пункт прокату велосипедів. 

Як повідомила 19 березня під час засідання 
виконавчого комітету директор Центру надання 
туристичної інформації Ольга Лактіонова, вело-
прокат стане однією з родзинок у новому сезоні. 
Цією роботою опікуються приватні підприємці. 
Втім, зі слів заступника луцького міського голови 
Тараса Яковлева, було б доречно, аби в перспекти-
ві Центр придбав і власні велосипеди для здаван-
ня їх в оренду.

Відомо, що прокат буде безпосередньо біля 
центру турінформації. Загалом, Центр надає 
інформаційні послуги, організовує проведення 
екскурсій та має на меті популяризувати місто 
для туристів. Зі слів Лактіонової, в 2013 році 1015 
відвідувачам надали інформаційне сприяння у 
Центрі проти 240 в 2012-му. Окрім цього, тут є 400 
позицій сувенірної продукції. 

«ВОЛЯ» ВИМКНУЛА 
РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ  
Тетяна ГРІШИНА  
Оператор кабельного телебачення «Воля», 
послугами якого користується значна частина 
лучан, призупинив доступ до російських каналів. 

За повідомленням прес-служби оператора, 
яке оприлюднили на офіційному сайті компанії, 2 
березня «Воля» разом з дистриб’юторами зверну-
лися до російських каналів з вимогою припинити 
поширення неправдивої інформації та пропаганди 
на їхніх каналах. 

Тоді ж почали опитування абонентів у кожно-
му місті, аби внести зміни в пакети. 

«Ми самостійно, до ухвалення рішення На-
ціональною радою, внесли зміни в пакети ТБ, 
призупинивши доступ у відкритому вигляді до 
каналів «РТР Планета», «Перший канал. Всесвіт-
ня Мережа» і «НТВ Мир» (канал «Росія 24» не 
надається) у всіх містах України, в яких абоненти 
проголосували за такі зміни. Крім того, канали 
було переведено в більш дорогі кодовані пакети в 
Києві, поширення яких засновано на індивідуаль-
ній передплаті», – зазначається в повідомленні. 

Водночас, як повідомили у відділі зв’язків з 
громадськістю компанії «Воля», опитування щодо 
змін у переліку телепрограм відбувалося у тих міс-
тах, звідки оператор отримав найбільше запитів і 
побажань. Подібні звернення від лучан  в компа-
нію не надходили.

«Тож 14 березня 2014 року у відповідь на 
заклик Національної ради України з питань теле-
бачення і радіомовлення  ми тимчасово призу-
пинили трансляцію трьох російських каналів у 
Луцьку, одночасно додавши в пакети нові теле-
канали – «ZIK»,  «Еспресо TV» та «Время». Ці 
телепрограми для перегляду було обрано на основі 
побажань абонентів Луцька. Наповнення пакетів 
телепрограм «Волі» поліпшується постійно. І перш 
ніж запускати нові технології чи телеканали, ми 
ретельно досліджуємо побажання та потреби клі-
єнтів кожного регіону», – зазначають у компанії. 

ВІДПОЧИНОК

ДОСЛІДЖЕННЯ

МІСЬКИЙ АНФАС 

ПОПКОРН

СОБОР, ПІДЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД 
ТА ВБИРАЛЬНЯ: ПЛАНИ ДЛЯ  ЦЕНТРУ

У

ПРИХИЛЬНИКАМ ТИМОШЕНКО 
ЗДЕБІЛЬШОГО ЖИВЕТЬСЯ 
ДОБРЕ, – СОЦІОЛОГИ

Анна РОСТОВА  
центрі Луцька планують 
будувати підземний 
перехід, який разом 

з реконструкцією приміщень 
Свято-Троїцького собору та 
громадської вбиральні стануть 
тут головними новаційними  
об’єктами. 

Нині розпочнеться розроб-
ка детального плану терито-
рій вулиць Паркової, Богдана 
Хмельницького, Словацького, 
Винниченка, Градного Узвозу та 
Театрального майдану. 

Як розповів  начальник 
управління містобудування та 
архітектури міськради Леонід 
Герасимюк, на цій території 
увага прикута до трьох об’єктів, 
які не мають дисонувати один з 
одним, хоча поки що розробля-
ються окремо. 

«Перший об’єкт основний, 
який значно збільшує наванта-
ження на Театральний майдан, 
– це підземний перехід. Там 
торговий комплекс під землею 
– 4,5 тисячі квадратних метрів. 

Ірина КАЧАН

Лише 9% лучан вважають нинішню 
ситуацію в державі загалом 
нормальною. Про це свідчать дані 
дослідження, яке з 28 лютого до 
3 березня проводили соціологи з 
обласної організації «Асоціація молодих 
політологів і політиків», опитавши 410 
жителів Луцька. 

Як розповів голова організації Олек-
сандр Новосад, більшість опитаних (52,5%) 
почуваються у виграші від революційних 
змін, 39,8% лучан поки не в змозі чітко ви-
значити подальшу власну перспективу. 

«25% вважають, що не все так погано 
і жити можна, для 43% – жити важко, але 
можна терпіти, тяжким і нестерпним нази-
вають своє становище 23% жителів нашого 
міста. Більшість опитаних (56,6%) вважа-
ють, що впродовж року ситуація зміниться 
на краще, 31,9% думають, що змін не відбу-
деться, а 11,5% очікують погіршення жит-
тя», – констатував Олександр Новосад. 

За даними соціологів, прихильники 
партії «Батьківщина» порівняно частіше 

вважають нинішню ситуацію нормаль-
ною, симпатики руху «Правий сектор» 
дещо більш схильні оцінювати власне 
становище нестерпним. А от ті, хто під-
тримує «Свободу» і «УДАР», більше 
схильні говорити, що «все не так погано».

Також дослідження засвідчило, що біль-
шість опитаних лучан підтримують ідеї лю-
страції на всіх рівнях влади (89,8%), схва-
люють заборону балотуватися тим, хто був 
депутатом принаймні два останні скликан-
ня (72,5%), позитивно сприймають призна-
чення лідерів Майдану на ключові посади 
(64,6%).

До слова, люди з вищою освітою часті-
ше схиляються до критичніших оцінок. 

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ – ГУМАНІТАРНА ОРГАНІЗАЦІЯ
У «Хроніках Любарта» від 6 березня 
2014 року опубліковано замітку 
про Товариство Червоного Хреста і 
революційні події. Завідувач відділу 
інформації Національного комітету 
Товариства Червоного Хреста України 
Віктор Щербанюк стверджує, що 
у матеріалі подано недостовірну 
інформацію. 

За його словами, волонтери і працівники 
Червоного Хреста контролювали ситуацію і 
надавали допомогу всім без винятку, хто її 
потребував, не розподіляючи за ознаками і 
приналежністю, цілодобово, з 30 листопада 
2013 року, а не лише після кривавих подій. 
Більше того, 20 лютого два волонтери під 

час надання допомоги постраждалим самі 
опинилися у лікарні з кульовими поранен-
нями. 

Також Віктор Щербанюк наголошує 
на тому, що організація ухвалила рішення 
набирати волонтерів починаючи з лютого 
саме для безплатного навчання основ пер-
шої, або домедичної допомоги (не медич-
ної) та догляду за хворими й пораненими, 
«оскільки вартість курсів в інших  навчаль-
них осередках коливається від 400 грн до 
130 дол. США». 

Крім того, Віктор Щербанюк зауважує: 
Червоний Хрест не є медичною установою, 
тому не має права навчати медичної до-
помоги. «Волонтер, який опанував навіть 

найповніший курс домедичної допомоги, є 
лише парамедиком», – додає він. 

Віктор Щербанюк також повідомив, що 
світова червонохресна спільнота і медслуж-
ба Майдану спростувала інформацію про 
те, що Товариство Червоного Хреста від-
мовилося від гуманітарної допомоги, яку 
начебто Майдану запропонував Червоний 
Хрест Канади. Цю інформацію озвучила, а 
потім публічно не спростувала лікар і ак-
тивістка Майдану Ольга Богомолець (за-
сновниця та головний лікар Київського ін-
ституту дерматології та косметології). Хоча 
згодом перепросила в телефонній розмові 
Президента українського Червоного Хреста 
Івана Усіченка за помилкову інформацію.

Збільшується кількість людей, 
транспортне навантаження, 
парковка», – каже Герасимюк. 

Відомо, що земельну ділян-
ку на Театральному майдані 
строком на п’ять років орендує 
ТзОВ «Магніт». 

Другим об’єктом стане від-
реконструйований комплекс 
споруд біля Свято-Троїцького 
Собору. Роботи на території 
вже тривають. Планується, що 
неподалік входу до території 
храму буде споруда з оздоблен-
ням у вигляді ангела. 

Соціальним об’єктом на 
Театральному майдані стане 
вбиральня з надбудованим за-
кладом. Як відомо, про рекон-
струкцію цієї вбиральні йдеться 
вже не один рік. Планувалося, що 
тут буде не просто туалет, а туа-
лет з надбудованим кафетерієм. 
У лютому 2013 року виконав чий 
комітет Луцькради продовжив 
до 31 січня 2016 року оренду не-
житлового приміщення підпри-
ємцю Роману Патлашинському, 
який і мав би опікуватися ре-
конструкцією вбиральні. 
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ПІДТРИМАЙ 
УКРАЇНСЬКУ 
АРМІЮ, 
ЗАТЕЛЕФОНУЙ НА 
НОМЕР 565 
Розпочато акцію з організації 
громадянами України допомоги щодо 
матеріально-технічного та медичного 
забезпечення Збройних Сил України. Для 
цього створено єдиний мобільний номер 
«565», зателефонувавши на який, кожен 
охочий може автоматично перерахувати 
на підтримку Української армії 5 грн.

Для тих, хто хоче внести більші 
суми, відкрито рахунки в Державній 
казначейській службі України.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Міністерства оборони України для 

зарахування коштів у якості благодійної 
допомоги

Одержувач: Міністерство оборони 
України;

Код ЄДРПОУ: 00034022;
Банк: Державна казначейська служба 

України, м. Київ;
Код банку МФО: 820172;
Реєстраційні рахунки: 
31254307218611 – 
матеріально-технічне забезпечення;
31257304218611 –
медичне забезпечення.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Волинського обласного військового ко-

місаріату для зарахування коштів у якос-
ті благодійної допомоги

Одержувач: Волинський обласний вій-
ськовий комісаріат;

Код ЄДРПОУ: 08013516;
Банк: Головне управління Державної 

казначейської служби України у Волин-
ській області;

Код банку МФО: 803014;
Реєстраційний рахунок: 
31254601002570.

І ЗНОВУ – ВИБОРИ
Разом із президентськими виборами 
25 травня у двох округах на Волині 
обиратимуть депутатів до обласної 
ради та міського голову Рожища. Це 
дозволить зекономити кошти.

За словами голови Волинської обласної 
територіальної виборчої комісії Миколи 
Євтушина, проміжні вибори до Волинської 
облради відбудуться в округах №11 (Ко-
вельський район) та №18 (Любешівський 
район).

Як відомо, три депутати облради – екс-
регіонали Тамара Ковальчук, Віталій Кар-
пюк та комуніст Петро Бущик – склали з 
себе депутатські повноваження. Оскільки 
Карпюк і Бущик обиралися у мажоритар-
них округах, там тепер відбудуться нові 
вибори. 

Крім того, Верховна Рада вирішила 25 
травня провести вибори міського голови 
Рожища. Нещодавно, 16 лютого, раптово 
помер Афган Алієв, який керував містом з 
2009 року. 

ГРОШІ

МАНДАТ

ТРАГЕДІЯ

ЛЮСТРАЦІЯАВТОВИХОВАННЯ

ФОРС-МАЖОР ЧИ ХАЛАТНІСТЬ? ФОРС-МАЖОР ЧИ ХАЛАТНІСТЬ? 
НАВІС НА ЗУПИНЦІ ВБИВ ЖІНКУНАВІС НА ЗУПИНЦІ ВБИВ ЖІНКУ

«СВОБОДА» ВЛЯПАЛАСЯ «СВОБОДА» ВЛЯПАЛАСЯ 
В ІСТОРІЮ З ПОБИТТЯМ В ІСТОРІЮ З ПОБИТТЯМ 
ПРЕЗИДЕНТА НТКУПРЕЗИДЕНТА НТКУ

ВОДІЇВ-ВОДІЇВ-
ПОРУШНИКІВ ПОРУШНИКІВ 
СОРОМЛЯТЬ СОРОМЛЯТЬ 
НАКЛЕЙКАМИНАКЛЕЙКАМИ

МІЛІЦІЯ ЩЕ 
НЕ ПОРАХУВАЛА, 
АЛЕ СКЛАЛА 
СПИСОК ЗБИТКІВ 
ВІД ШТУРМУ 

у

Й
У 565565

Анна РОСТОВА 

Волинські міліціонери вже 
протягом місяця не можуть 
підрахувати остаточно суму 
збитків, які завдав приміщенню 
та майну обласного МВС штурм 
мітингувальників. 

Як відомо, мітинг відбувся 19 
лютого. З боку правоохоронців 
того дня полетіли газові гранати, 
мітингувальники почали метати 
у приміщення міліції бруківку, 
а кілька коктейлів Молотова ви-
стачило, аби спричинити пожежу 

на першому поверсі управління. 
У відповіді на інформаційний 

запит за підписом першого за-
ступника начальника МВС облас-
ті Михайла Руденка зазначено, що 
оцінка нанесених збитків все ще 
триває. 

Міліціонери вже підрахували, 
що потрібно провести заміну ві-
конних блоків, склопакетів, две-
рей центрального входу та дверей 
до музею, громадської приймаль-
ні та відділу комплектування. Ка-
пітального ремонту потребують 
конструкції даху над централь-

ним входом, треба встановити 
нову вивіску та повісити герб з 
підсвіткою.

Потребує ремонту і фасад 
приміщення: зокрема, потрібно 
відновити зовнішнє оздоблен-
ня, замінити віконні зливи та 
водостічні труби. Капітального 
ремонту потребують внутрішні 
приміщення першого поверху, 
зруйновані й унаслідок пожежі. А 
службові кабінети відділу комп-
лектування, профспілки атесто-
ваних працівників міліції, газети 
«Резонанс-проф», управління кар-

ного розшуку та громадської при-
ймальні потребують нових меблів 
та оргтехніки.  

«Наразі джерел фінансування 
та виконавців робіт для ліквідації 
збитків, відновлення приміщення 
і майна не визначено», – йдеться у 
листі. 

До слова, у міліції повідоми-
ли, що останні ремонтні роботи 
фасаду проводилися за рахунок 
позабюджетних коштів. Також 
відомо, що частину вікон у міліції 
вже встановили. Імовірно, теж за 
позабюджетні кошти. 

Тетяна ГРІШИНА  
Громадська організація «Автомайдан-Волинь» 19 березня 
розпочала акцію, аби змусити водіїв-порушників поважати 
інших учасників дорожнього руху та не порушувати ПДР. 

Як розповів активіст-автомайданівць Сергій Поха, 
акція стартувала з центральних вулиць Луцька. Водіям-
порушникам на машини чіпляли наліпки «Стоп-Хам». Лис-
тівки невеликого А-5 формату. Втім, якщо порушники будуть 
злісними, організатори обіцяють застосувати куди масштаб-
ніші наклейки, які здерти з автомобіля буде вкрай важко. 

«Починати треба з себе, не порушувати правила руху», – 
пояснює Поха.

Найчастіше ловили водіїв на порушенні правил зупин-
ки. Сергій Поха каже, що автомобілісти реагували адекватно 
на акцію, порушення визнавали, посміхалися,  а деякі навіть 
здивували зразковістю своєї поведінки.  

«Один чоловік попросив викликати патруль ДАІ. Мов-
ляв, порушив, а тому потрібно скласти протокол та сплатити 
штраф», – пригадує автомайданівець. 

Депутати від ВО «Свобода» 
змусили т. в. о. президента 
Національної телерадіокомпанії 
України Олександра 
Пантелеймонова написати 
заяву про звільнення. Про це 
повідомляє «Українська правда».

На відео видно, що депутати-
свободівці застосовували силу, щоб 
змусити Пантелеймонова написати 
заяву, зокрема, били його в обличчя 
та по голові.

Депутат від «Свободи» Ігор Мі-
рошниченко називав керівника 
НТКУ «москалюкою»  і звинувачував 
його в постійній брехні на каналі під 
час Майдану.

Потім близько 20 людей заштов-

хали Пантелеймонова у позашляхо-
вик і вивезли у невідомому напрям-
ку.

Ігор Мірошниченко в телефон-
ній розмові пояснив, що це вчинено 
за критику «Свободи» на телеканалі 
«Перший національний», який у цей 
час транслював «Громадське ТВ».

Користувачі соціальних мереж 
обурені такими діями свободів-
ців. «Де були ці нардепи, коли люди 
вмирали на барикадах?». «Чому така 
провокація відбулася, коли в Криму 
російські війська вбили українського 
військового?». «Хто люструє люстра-
торів?» – пишуть вони.

Генеральна прокуратура відкрила 
за фактом побиття президента НТКУ 
кримінальне провадження.

Андрій ЛУЧИК, Тетяна ГРІШИНА 
Літня жінка опинилися не в тому місці і не в той 
час: через сильний порив вітру металевий навіс 
на зупинці громадського транспорту впав на 
лучанку. Удар призвів до смерті. 

Трагедія сталася в обідню пору 15 березня. 
Зупинка розташована наприкінці виїзду з міс-
та на вулиці Львівській. Тіло вбитої відвезли 
на судово-медичну експертизу. 

У прокуратурі міста повідомили, що жін-
ка ховалася за металевим навісом від вітру. 
За фактом смерті внесено відомості до ЄРДР 
з попередньою правовою  кваліфікацією кри-
мінального правопорушення за ч.1 ст.275 ККУ 
(Порушення правил, що стосуються безпечно-
го використання промислової продукції або 
безпечної експлуатації будівель і споруд). 

У подальшому матеріали кримінального 

провадження буде скеровано до Волинської 
прокуратури з нагляду за додержанням законів 
у транспортній сфері. Нині ж триває досудове 
розслідування під керівництвом прокурора 
прокуратури міста. Цікаво, що за інформацією 
прокуратури, під час падіння металевої кон-
струкції постраждала ще одна жінка. 

Водночас у відповіді за підписом заступни-
ці луцького міського голови Лариси Соколо-
вської зазначено, що замовником навісів для 
зупинок громадського транспорту є департа-
мент ЖКГ Луцькради. 

Виробило, змонтувало та встановило ці кон-
струкції ТзОВ «Луцьктехнобуд». З 1 січня 2013 
року до березня 2014-го за міські кошти на за-
мовлення департаменту ЖКГ Луцькради встано-
вили 18 зупинок на суму у 344,9 тисяч гривень. 

Чиновники відповідають, що функції 
контролю за надійністю функціонування смер-

тельного навісу не покладалися, оскільки «діє 
гарантійний термін три роки». 

«Інспектуванню тимчасові малі архітектур-
ні споруди (форми) не підлягають відповідно 
до наказу №32/288 від 27.11.1997 державного 
комітету України з нагляду за охороною праці 
«Заходи щодо виконання постанови Кабміну 
України від 5.05.97 № 409 «Про забезпечення 
надійності й безпечної експлуатації будівель, 
споруд та інженерних мереж», – пояснюють у 
мерії. 
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СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ДИВУЄ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ДИВУЄ 
КАРТОПЛЯ-ПЮРЕ ТА СНІГ  КАРТОПЛЯ-ПЮРЕ ТА СНІГ  

Тетяна ГРІШИНА 

о луцьких вишів усе частіше 
приїжджають абітурієнти 

з далеких країн. Навчання в 
українських ВНЗ вигідне місцевим 
університетам та водночас є гарним 
шансом для іноземців здобути 
бажаний диплом про вищу освіту. 

Фахівець відділу міжнарод-
них зв’язків Східноєвропейського 
університету імені Лесі Українки 
Максим Войчук розповідає, що 
нині в університеті є 20 студентів-
іноземців. Перші абітурієнти з дале-
кого зарубіжжя почали приїжджати 
до Луцька ще в кінці 2011 року. 

Нині вони навчаються на фа-
культеті міжнародних відносин та 
у Луцькому національному техніч-
ному університеті. Новенькі ж сту-
денти поки що опановують україн-
ську мову на підготовчому відділені 
на базі університету. Є студенти з 
Болгарії, втім значна частина з країн 
африканського континенту – Конго, 
Сенегалу, Гани, Камеруна, Лівії, Зам-
бії. Для більшості вихованців рідни-
ми є французька та англійська мови. 

Студенти зізнаються, що україн-
ська мова – важка. Поки що мають 
невеликий словниковий запас, втім 
на початковому рівні вже намагають-
ся підтримувати діалог. На українські 
ВНЗ «виходять» через рекрутингові 
компанії, які є посередниками між 

вишами й іноземцями. Після прохо-
дження підготовчого курсу студенти 
вступатимуть на основні факультети. 
Кажуть, що пробуватимуть вивчати 
інформатику, міжнародні відносини, 
біологію, фізику, математику та інші 
спеціальності. 

«Я з Гани і приїхала в Україну ви-
вчати медицину», –  розповідає сту-
дентка Лартей Сара. 

Максим Войчук пояснює, що 
жителі африканського континенту 
обирають українські університети, 
оскільки в рідних країнах обмаль до-
ступних навчальних закладів, а здо-
бути освіту в країнах Європейського 
Союзу – важко і дорого. 

До слова, самі студенти зізнають-
ся, що виявів дискримінації щодо 
власного кольору шкіри в Луцьку не 

відчувають: живуть поруч з іншими 
студентами у гуртожитку, відвідують 
дискотеки, спортивні майданчики, 
грають у футбол. 

Єдиний випадок, який налякав 
іноземців, – нещодавній напад хулі-
ганів з електрошокером. Як відомо, 
5 березня біля Меморіалу двоє моло-
диків, назвавшись представниками 
Правого сектору, напали на чорнош-
кірих студентів СНУ. Втім виявило-
ся, що жодного стосунку до Правого 
сектору зловмисники не мають. 

«Це єдиний випадок з мого до-
свіду роботи», – згадує Максим Вой-
чук. 

За повідомленням прес-служби 
волинської міліції, тоді ж поруши-
ли справу за статтею 263, оскільки 
зловмисники мали електрошокери й 
ножі. Самі ж постраждалі від заяви 
на кривдників відмовились.

За подіями в Україні студенти 
слідкують, знають про кримську 
проблему, втім особливо у ситуацію 
не вникають. Найбільшу тривогу від-
чували під час штурму приміщення 
МВС у Волинській області. Кажуть, 
що налякалися молодиків  у масках 
і з палицями. 

Самі студенти на тому, що вони 
темношкірі, зі слів фахівців відділу 
міжнародних стосунків, не спеку-
люють і привілеї не випрошують. Усі 
студенти-іноземці за навчання пла-
тять більше, аніж українські. Їхнє 
перебування в Україні не степендіар-
не. Паралельно працювати в Україні 
вони не можуть, оскільки влаштува-
ти на роботу іноземця – дороге задо-
волення для роботодавців. 

«Після навчання юридичних під-
став залишитися в Україні вони не 
матимуть. Реєстрація триває  лише 
на період навчання. Якщо навчання 
закінчується 31 червня і є наказ про 
відрахування, то студенти мають 10 
днів, аби покинути межі України. Ми 
за цим слідкуємо. Звісно, якщо лише 
вони не одружаться з українцями», – 
додає Войчук.

Життям у Луцьку іноземні сту-
денти задоволені. Для них прово-
дять екскурсії, кажуть, що місцеві 
жителі привітні. Єдине, що створює 
дискомфорт, – це сніг. Згадують, що 
у їхніх країнах і близько такого холо-
ду немає. З їжі здивувала картопля-
пюре. Говорять, що в їхніх країнах 
так бульбу не готують.

Д

Ірина КАЧАН

Що робити із відпрацьованими 
батарейками, лампами й 
термометрами, куди і як їх можна 
викидати? Таке питання у «Хронік 
Любарта» виникло після того, 
як у редакції перегоріло кілька 
люмінесцентних ламп. 

Виявляється, у Луцьку немає 
пунктів для збору згаданих предме-
тів, що вийшли з ладу чи відпрацю-
вали свій ресурс. Окрім батарейок. 
Відтак більшість змушена викидати 
небезпечні речі на смітник.

За словами головного спеціаліс-
та відділу екології міськради Олега 
Гелети, у Луцьку поки взялися лише 
за роздільний збір використаних ба-
тарейок. 

– Минулоріч у кожній школі ми 
встановили металеві контейнери. 
Цьогоріч плануємо такі ж контейне-
ри для збору батарейок встановити у 
дитсадках, але не впевнені, чи затвер-
дять нам кошторис, – каже чиновник. 
– У квітні минулого року ми почали 
цю роботу, а вже у січні 2014 року 
здали 740 кілограмів батарейок 
у львівське держпідприємство 
«Аргентум». Збір триває й на-
далі. Розпочали роботу із супер-
маркетами, у деяких такі контей-
нери вже встановлено. А от із 
лампами все складніше. 

Як пояснює Олег Гелета, 
відпрацьовані лампи, які мі-
сять ртуть, у Луцьку збирають 
два ліцензовані підприємства – 
рівненське ТзОВ «Еко-Хелп» та 

науково-виробниче підприємство зі 
Львова «Галекоресурс». Щорічно ці 
фірми збирають у Луцьку близько 30 
тисяч ламп. 

– З населенням як такої нала-
годженої роботи немає. Є укладені 
угоди з установами, організаціями, 
підприємствами, – пояснює він. – 
«Галекоресурс» має склад на тери-
торії м’ясокомбінату на вулиці Лі-
давській. А «Еко-Хелп» попередньо 
попереджають усіх, з ким мають уго-
ди, про день приїзду. Вони збирають 
відпрацьовані лампи біля прохідної 
пластмасового заводу. Населення 
може приносити хіба на Лідавську, 
але за це потрібно платити. До речі, 
термометри теж можна здати. Важ-
ливо знати, що розбитий термо-
метр треба тримати 
у банці, наповне-
ній марганцевим 
р о з ч и н о м . 
Тільки в та-
кому ви-
пад-
ку 

ртуть не випаровується. 
За утилізацію мають платити ті, 

хто утворив ці відходи. Так власне 
й роблять усі установи, організації, 
підприємства та підприємці, каже 
спеціаліст з відділу екології. Мину-
лоріч у травні з міського фонду охо-
рони навколишнього середовища за 
утилізацію люмінісцентних ламп у 
школах, позашкільних і дошкільних 
закладах місто заплатило 30 тисяч 
гривень, це понад сім тисяч ламп.

Оскільки робота зі збору від-
працьованих люмінесцентних ламп 
у жителів Луцька не налагоджена, 
люди викидають небезпечний непо-
тріб з рештою побутового сміття.  

На думку кандидата технічних 
наук, доцента Східноєвропейсько-
го університету імені Лесі Українки 
Віталія Крюкова, цією проблемою 
міська влада нехтує, мовляв, усе за-
вжди впирається у гроші.  

– Має бути якась система. А сис-
тема може бути тільки тоді, коли, 

крім розуміння проблеми, 
є відповідне виховання у 

людей. До розділь-
ного збору таких 
відходів народ 
треба привчи-
ти, – каже на-
уковець. – Ну, 
і головне – це 
проблема ефек-
тивної діяль-
ності влади. 
Місцеві орга-
ни влади роз-
робляють якісь 

програми, а що 

конкретно вони зробили чи як пла-
нують робити? Якщо не буде ефек-
тивної місцевої влади, яка мала б 
власні ресурси, яка вела б чіткий 
контроль, то проблема і далі не 
розв’язуватиметься.

Віталій Крюков пояснює: коли 
батарейки, люмінісцентні лампи і 
тим паче ртутні термометри потра-
пляють на сміттєзвалища разом з ін-
шими відходами, від цього страждає 
екологія, а відтак і здоров’я людей. За-
бруднюється повітря, ґрунти, вода. 

– Усі люмінесцентні лампи міс-
тять ртуть, яка є отруйною речови-
ною. За рівнем токсичності ртуть 
належить до надзвичайно небезпеч-
них речовин  першого, найвищого 
класу небезпеки, – пояснює Віталій 
Крюков. – Головна небезпека ртуті в 
тому, що, потрапивши до організму 
людини, вона акумулюється в ньому, 
залишаючись там на все життя, ура-
жаючи при цьому центральну нерво-

ву систему, печінку, нирки, дихальні 
шляхи. Без перебільшень, небезпека 
від розбитої чи пошкодженої люмі-
несцентної лампи є надзвичайною, 
оскільки в одній компактній люмі-
несцентній лампі міститься 4 мг рту-
ті, які утворюють таку кількість па-
рів важкого металу, від яких можна 
отримати гостре отруєння.

Оскільки відпрацьовані люмінес-
центні лампи, зважаючи на вміст у 
них ртуті, належать до надзвичайно 
небезпечних відходів, то поводження 
з ними, згідно із законодавством, під-
лягає контролю з боку уповноважених 
органів державної виконавчої влади. 
Однак таким контролем охоплені 
лише суб’єкти господарювання – під-
приємства, установи та організації, фі-
зичні особи – підприємці. То чи можна 
назвати недобросовісними людей, для 
яких влада елементарно не створює 
умови й роками заплющує очі на еко-
логічну безпеку кожного з нас?

ми 
ри. 
не-
и у 
ер-
ик. 
али 

а 

метр треба тримати 
у банці, наповне-
ній марганцевиимм м 
р о з ч и н о м .. . 
Тільки в та-
кому ви--
пад-
ку 

го університету іме
Віталія Крюкова, 
міська влада нехтує
вжди впирається у 

– Має бути якас
тетемам  може бути ті

крім розум
є відпові

лю

п
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ПОНЕДІЛОК
24 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ВІВТОРОК
25 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЗІРКОВІ НОВИНИ
ГРУПА «ЛЯПІС ТРУБЄЦКОЙ» 
ІДЕ В НЕБУТТЯ 

Точка неповернення –1 вересня.
Новина з’явилася на офіційному відеохостингу 

групи на сайті «You Tube». Про це повідомив лідер 
групи Сергій Міхалок.

Артист заспокоїв шанувальників і заявив, що 
гурт відпрацює заявлені концерти і лише після 
цього припинить своє існування. Це відбудеться 1 
вересня 2014 року.

Міхалок вважає, що їхній артистичний стаж 
більше не дозволяє групі виступати на сцені: «Най-
ганебніше, що може статися з рок-групою, – це 
зустріти 25-річний ювілей».

«Я знімаю з себе мантію найбільшого рок-
клоуна в історії. Наче зняв зі своєї шиї важкий 
камінь», – не без гумору додав Міхалок.

АНДРІЯ МАКАРЕВИЧА ЛЕДЬ 
НЕ ПОБИЛИ В РОСІЇ 
ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

Соліст російської 
групи «Машина 

часу» Андрій Мака-
ревич страждає через свої 

висловлювання на підтримку 
України.

Він не раз відкрито 
заявляв про свою 
позицію і про 

те, що засуджує дії президента Росії Путіна щодо 
України. Тепер артист пожинає плоди своїх заяв.

Цими вихідними в Москві пройшов Марш 
миру, в якому росіяни підтримали єдину Україну. 
Серед учасників був також і музикант. У мережі він 
написав про те, як ледь не став жертвою людей із 
проросійською позицією.

«Іду в Марші миру. Розумію, що час не дозво-
ляє дійти до Сахарова, зіскакую в провулок перед 
Трубною... З провулка виринають двоє – мужики 
років під 50, добре вбрані. У мене на лацкані ма-
ленький пацифік з жовто-синьою стрічкою. Крик: 
«Бандера, б*дь!». Підбігають, упізнають, ціпеніють 
на мить, це дозволяє мені не змінюючи швидкості 
й напряму пройти повз них. У спину: «Андрюха! 
Жид Бандері продався!» Боюся, цей народ уже не 
врятувати», – сумно констатував Макаревич.

ТЕЛЕКАНАЛ «УКРАЇНА» 
ЗАКРИВ ПРОЕКТ «ПРИСТРАСТІ 
НА ПАРКЕТІ»

«У зв’язку з політичними подіями в країні 
телеканал«Україна» тимчасово відмов-

ляється від розважальних проектів, роблячи 
акцент на інформаційному мовленні та суспільно-
політичних дискусіях», – йдеться у повідомленні 
прес-служби каналу.

Згідно з правилами британського формату 
«Stepping Out», українське танцювальне шоу «При-
страсті на паркеті» мало виходити в ефір суто в 
прямому ефірі, щотижня, без перерви. Продакшн-
компанія «Теле Про», яка виробляє шоу, провела кас-
тинги та відбір учасників, запросила ведучих, членів 
журі, хореографів, здійснила постановку номерів. В 
ефірі каналу «Україна» шоу мало виходити щонеділі 
протягом 11 тижнів. Наразі глядачі побачили два 
випуски цього недільного шоу. «Однак політична 
криза в країні вносить свої корективи, і керівництво 
телеканалу «Україна» ухвалило рішення про призу-
пинення проекту», – повідомляє прес-служба.

Марина Миргородська, директор каналу «Укра-
їна», також прокоментувала рішення про тим-
часове закриття проекту. «Рішення про зупинку 
знімань шоу «Пристрасті на паркеті» далося нам 
дуже нелегко. Але причини очевидні й зрозумілі: 
зараз не найкращий час для розважальних форма-
тів. Цю думку поділяють і наші чудові учасники, 
які присвятили підготовці до знімань багато часу і 
сил. Дуже сподіваюся, що наша країна гідно пройде 
цей період складних випробувань, ми повернемося 
до звичайного ритму життя і знову будемо радіти 
перемогам учасників нових шоу на телеканалі 
«Україна»», – заявила пані Миргородська.

Очільник телеканалу також повідомила, що 
«Україна» найближчим часом оголосить про старт 
свого нового соціально-політичного формату.

часу
ревич стр

висловлюва
України.

06.00 «ТСН-Тиждень»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.30 «Телевізійна служба 
новин»
08.05 «Економічна правда»
09.10 Х/Ф «ЗНАЙТИ 
ЧОЛОВІКА У ВЕЛИКОМУ 
МІСТІ»
13.15 Х/Ф «ТРИ НАПІВГРАЦІЇ»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
20.30, 21.25 Т/с «Там, де ти»
22.20, 03.35 «Гроші»
23.50, 04.25 Т/с «Касл - 2»
00.40 Х/Ф «ТРИ НАПІВГРАЦІЇ»
05.10 Телемагазин

05.30 «Подробиці тижня»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Я не зможу 
тебе забути»
13.45, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.50 «Чекай на мене»
18.05, 02.35 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
20.30, 04.25 Т/с «Ванга»
23.50 Т/с «Життя та пригоди 
Мишка Япончика»
03.20 Мультфільми

05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Світанок
06.15, 19.45 Надзвичайні 
новини
07.05 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.05, 13.20 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.45 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
14.40, 16.15 Т/с «Консерви»
16.55 Х/Ф «СУДДЯ ДРЕДД»
18.45 Факти. Вечір
20.30 Дістало!
21.20, 02.15 Свобода слова
00.50 Т/с «Кістки»
01.35 Т/с «У чорному списку»

05.35 «Чужі помилки. 
Хрещений батько»
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.10, 18.30 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.10 Х/Ф «СОЛДАТ ІВАН 
БРОВКІН»
10.55 Х/Ф «МАНДРІВКА У 
ЗАКОХАНІСТЬ»
12.55, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.50 «Битва екстрасенсів 13»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
21.05 Т/с «Самара-2»
22.30 «Детектор брехні - 5»
23.45 «Один за всіх»
00.55 Х/Ф «ВІДДАМ 
ДРУЖИНУ В ХОРОШІ РУКИ»
02.35 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 01.20 Новини
06.15, 07.10, 08.10 Спорт
06.25, 00.00 На слуху
06.45, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20, 23.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.05 Підсумки тижня
10.35, 15.30, 19.10 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.45, 21.25 Діловий 
світ
12.30 Д/ф «Воскові крила 
Ікара»
12.55 «Надвечір’я»
13.55 Право на захист
14.15 Вікно в Америку
14.45 Euronews
14.55, 05.15 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
17.40 Про головне
18.05 Фінансова перспектива
21.00, 04.45 Підсумки дня
21.40 Шусте-Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00, 01.00 Підсумки
00.30 Від першої особи
01.40 Д/ф «Свята Софія. У 
фокусі драми та воскресіння»
02.10 Д/ф «Пол Сміт, дизайнер і 
джентельмен»
03.05 Т/с «Дні лева»
05.20 Шустер-Live. Будні

07.00 Х/Ф «ПРИГОДИ 
МУШКЕТЕРІВ»
09.00 Д/п «Велика подорож»
10.00 Д/п «Великі битви»
10.45 Д/п «Великі катастрофи»
11.30 Д/п «Олександр ІІ та 
Юрьєвська»
12.20 Д/п «НЛО. Операція 
приховування»
13.20 Д/п «Піраміди»
14.20 Д/п «Невільники 
Всесвіту»
15.20 Д/п «Легенди 
радянського розшуку»
16.10 Д/п «Операція «Загадка»
17.50 Д/п «Технодром»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Пыльная работа»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «ШВИДКІСТЬ»
23.35 Х/Ф «ВИКРАДЕНИЙ»
01.25 Х/Ф «РОЗВІДКА 2023»
03.05 Х/Ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРИЙ»

06.00 Теорія безсмертя
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини крупним 
планом
08.30, 13.30 Сміття у великомі 
місті
09.30 Шукачі
10.30 Містична Україна
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30, 19.30 Секретні історії
17.30 В пошуках істини
18.30, 05.30 Легенди 
бандитської Одеси
20.30 Лікар Вірус
22.30 Неймовірна Австралія
00.30 Покер
01.20 Україна: забута історія

06.00 Т/с «Ментовські війни 7»

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.10 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10 Т/с «Підстава»

13.10 Т/с «Подружжя»

14.10, 15.20, 17.10 Т/с «Слід»

18.00 Т/с «Сашка»

19.45 «Говорить Україна»

21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4»

22.00 Події дня

23.30 Х/Ф «НЕЙМОВІРНИЙ 
ХАЛК»
01.45 Х/Ф «ЧОРНИЙ ЛІС»
03.55 Х/Ф «СИНЯ БОРОДА»
05.25 Срібний апельсин

06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
08.55, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.45 Т/с «Щасливі разом»
15.05 Х/Ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ-2»
18.00, 00.15 Репортер
18.20 Абзац!
20.00 Ревізор
22.50 Страсті за Ревізором
00.20 Х/Ф «СЕКС У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ»
02.50 Служба розшуку дітей
02.55, 03.50 Зона ночі
03.00 Де ти, Україно?
03.55 Вище неба
04.20 Сон Аліни Костомарової
04.45, 05.20 Зона ночі 
Культура
04.50 Життя в обіймах квітів
05.05 Жар-птиця

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.40 «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 10.10, 20.30, 21.25 Т/с 
«Там, де ти»
11.10, 12.05, 00.50, 01.35 Т/с 
«Скліфосовський»
13.00 «Не бреши мені - 4»
14.00, 02.25 Т/с «Справа 
лікарів»
14.50, 03.10 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.45 «Свати - 4» 1
16.45, 04.40 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.20 «Міняю жінку - 8»
00.00, 03.55 Т/с «Касл - 2»
05.05 Телемагазин

05.20, 20.30, 04.30 Т/с «Ванга»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Зачароване 
кохання»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 «Судові справи»
15.20 «Сімейний суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05, 02.30 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
23.50 Т/с «Життя та пригоди 
Мишка Япончика»
03.15 Мультфільми

05.00, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.55 Світанок
06.55, 16.55 Т/с «Опери»
09.15, 19.45 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.20 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.45 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
14.45, 16.15 Т/с «Консерви»
18.45 Факти. Вечір
20.30 Т/с «Братани-3»
22.15 Т/с «Лісник»
00.00 Х/Ф «ВІД СУТІНКІВ ДО 
СВІТАНКУ»
01.45 Х/Ф «СУДДЯ ДРЕДД 
3D»
03.10 Т/с «У чорному списку»
03.55 Т/с «Американський 
тато»
04.15 Стоп-10

05.20 «Чужі помилки. Родове 

прокляття»

06.00, 16.00 «Все буде добре!»

07.50, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.15 Х/Ф «КОХАННЯ НА ДВА 
ПОЛЮСИ»
11.05, 20.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

11.55, 00.20 «МастерШеф - 2»

18.00 Вікна-Новини

21.05 Т/с «Самара-2»

22.00 «Вiкна-Новини»

22.30 «Кохана, ми вбиваємо 

дітей»

03.55 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 01.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.45 Підсумки 
дня
10.05, 15.30, 19.10 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.45, 20.50 Діловий 
світ
12.25 Віра. Надія. Любов
13.20 Світло
13.40 Д/ф «Сіль інків»
14.45 Euronews
14.55, 05.15 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
17.40 Про головне
18.05 Фінансова перспектива
21.40 Шусте-Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
00.00 На слуху
00.30 Від першої особи
01.40 Д/ф «На порозі історії. 
М.Грушевський»
02.20 Д/ф «Назарій Яремчук. 
Афганська історія»
03.00 Т/с «Дні лева»
05.20 Шустер-Live. Будні

06.00 Мультфільми (1)

06.25 Х/Ф «ТРЕТІЙ ТАЙМ»

08.00, 09.30 Т/с «Нове життя 

сищика Гурова. Продовження»

09.00, 18.30 Новини 2+2

16.30 Т/с «Солдати-15»

19.00 Т/с «Пыльная работа»

21.00 «ДжеДАІ»

21.20, 01.00 Х/Ф «ВІДПЛАТА»

23.10 Х/Ф «МЕГАЗМІЯ»

02.25 Х/Ф «ЯРОСЛАВ 

МУДРИЙ»

06.00, 20.30 Теорія безсмертя
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини крупним 
планом
08.30, 13.30 Сміття у великомі 
місті
09.30 Шукачі
10.30 Містична Україна
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні історії
17.30 В пошуках істини
18.30 Легенди бандитського 
Києва
19.30 Дурман Всесвіту
22.30 Неймовірна Австралія
00.30 10 несподіваних фактів
01.20 Бойові сили
05.30 Легенди бандитської 
Одеси

06.00 Т/с «Дорожній патруль 4»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
«Слід»
10.00 Х/Ф «МЕРЕЖИВА»
12.10, 19.45 «Говорить 
Україна»
13.00 Т/с «Подружжя»
18.00 Т/с «Сашка»
21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4»
22.00 Події дня
23.30 Т/с «Глухар»
01.30 Т/с «Пожежники Чикаго»
03.45 Х/Ф «НЕЙМОВІРНИЙ 
ХАЛК»
05.25 Срібний апельсин

06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
08.55, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.45 Т/с «Татусеві дочки»
15.10 Х/Ф «ТОЧКА 
ПЕРЕХОДУ»
18.00, 00.55 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «СЕКС У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ»
01.00 Х/Ф «СЕКС У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ 2»
03.15 Зона ночі
03.20 Народження 
українського кіно
04.20, 05.05 Зона ночі 
Культура
04.25 Княгиня Ольга
04.35 Таємниця кохання. 
Олександрія
04.50 Німфея кандіда
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КІНОЗІРКИ
У П’ЯТІЙ ЧАСТИНІ «ПІРАТІВ 
КАРИБСЬКОГО МОРЯ» 
ЗНІМУТЬСЯ ДЖОННІ ДЕПП І 
КІТ РІЧАРДС

У мережі було оприлюднено інформацію про 
фільм «Пірати Карибського моря: Мерці не 

розповідають казки», яка стане п’ятою частиною 
популярної кіноепопеї.

Офіційно підтверджено, що в картині з’явиться 
Джонні Депп, а також гітарист культової групи «Th e 
Rolling Stones» Кіт Річардс. Відзначимо, що музи-
кант уже знімався в попередніх частинах фільму: 
«Пірати Карибського моря: На краю Світу» (2007) 
і «Пірати Карибського моря: На дивних берегах» 
(2011).

Знімання мають початися в жовтні 2014 року, 
коли у «Th e Rolling Stones» закінчаться гастролі в 
рамках 50-річчя гурту. Режисерами п’ятого фільму 
виступлять Хоакім Роннінг та Еспен Сандберг. Очі-
кується, що в кінотеатрах «Пірати Карибського моря: 
Мерці не розповідають казки» з’явиться в 2016 році.

УКРАЇНСЬКИЙ СЕРІАЛ ПРО 
КОХАННЯ ТА ЧОРНОБИЛЬ 
НАГОРОДИЛИ ЗА КРАЩІ 
СПЕЦЕФЕКТИ 

Фільм Віталія Воробйова «Метелики» переміг у 
номінації «Візуальні ефекти в телесеріалі» на 

фестивалі «FICCI BAF Awards» в Мумбаї (Індія), 
повідомляє gazeta.ua.

У «Метеликах» на тлі однієї з наймасштабні-
ших техногенних катастроф XX століття – Чорно-
бильської аварії – розгортається історія кохання 
випускниці старших класів Алі та солдата строкової 
служби Паші. Їм судилося зустрітися в кінці квітня 
1986 року в місті Прип’яті. Немов метелики до 
вогню, вони летіли назустріч своїм почуттям, не 
помічаючи нічого навколо.

У суворій відповідності з архівними документа-
ми фахівці з комп’ютерної графіки у фільмі відтво-
рили міста Прип’ять і Чорнобиль, атомну станцію 
і прилеглі території, фатальний вибух, рятувальні 
та ліквідаційні роботи, які проходили на території 
станції. Усі візуальні ефекти до фільму створювала 
компанія «РOSTMODERN», а виробником міні-
серіалу став  «FILM.UA».

«FICCI BAF Awards» заснований у 2004 році 
в Індії для найкращих професіоналів в анімації і 
створенні візуальних ефектів. На сьогодні нагороду 
присуджують у 13 номінаціях. Щороку комітет BAF 
Awards отримує близько 400 заявок з усього світу.

«ГРІ ПРЕСТОЛІВ» ОБІЦЯЮТЬ 
ВІСІМ СЕЗОНІВ 

Девід Беніофф та Д. Б. Вайсс, автори одного з 
найпопулярніших серіалів сучасності, поспілку-

валися з журналом «Vanity Fair» і повідомили, коли 
планують закінчити своє дітище, пише gazeta.ua.

Вони зауважили, що визначитися з тривалістю 
«Гри престолів» їм допомогла торішня особиста зу-
стріч з Джорджем Мартіном, автором літературно-
го оригіналу – книг із серії «Пісня Льоду і Вогню». 
Вони мали узгодити темпи виробництва: в епопеї 
Мартіна зараз вийшло п’ять товстенних книжок, 
ще дві – на підході.

Ось що сказав Девід Беніофф: «Ми поїхали в 
Санта Фе і десь близько тижня сиділи з Джорджем 
і обговорювали, як усе буде. Буквально розбирали 
кожного персонажа. Маємо ж ми знати, як усе за-
кінчиться, бо як інакше писати серіал? Ось тоді ми 
й вирішили, що закінчимо «Гру престолів» після 
сьомого чи восьмого сезону. Затягувати до нескін-
ченності проект ми не збираємося».

СЕРЕДА
26 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕР
27 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.35 «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 10.10, 20.30, 21.25 Т/с 
«Там, де ти»
11.10, 12.05, 00.40, 01.25 Т/с 
«Скліфосовський»
13.00, 03.00 «Не бреши мені 
- 4»
14.00, 02.15 Т/с «Справа 
лікарів»
14.50, 03.50 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.45 «Свати - 4» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.20 «Чотири весілля - 3»
23.50, 04.35 Т/с «Касл - 2»
05.25 Телемагазин

05.20, 20.30, 04.30 Т/с «Ванга»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Зачароване 
кохання»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 «Судові справи»
15.20 «Сімейний суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05, 02.35 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
23.50 Т/с «Життя та пригоди 
Мишка Япончика»
03.20 Мультфільми

04.55 Служба розшуку дітей
05.00, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.55 Світанок
07.00, 16.55 Т/с «Опери»
09.15, 19.45 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.20 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.45 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
14.40, 16.15, 20.30 Т/с 
«Братани-3»
18.45 Факти. Вечір
22.15 Т/с «Лісник»
00.00 Х/Ф «ВІД СУТІНКІВ ДО 
СВІТАНКУ-2. КРИВАВІ ГРОШІ 
ТЕХАСУ»
01.25 Т/с «Кістки»
02.10 Т/с «У чорному списку»
03.35 Т/с «Американський 
тато»
03.55 Провокатор

04.45 «Чужі помилки. Ніж у 

спину»

05.30 «3іркове життя. Не 

відступати і не здаватися»

06.15, 16.00 «Все буде добре!»

08.05, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.40 «Кохана, ми вбиваємо 

дітей»

11.20, 20.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.10, 00.20 «МастерШеф - 2»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.05 Т/с «Самара-2»

22.30 «Хата на тата»

03.40 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 01.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20, 23.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.50 Підсумки 
дня
09.30 Світло
10.00 Включення з Кабінету 
Міністрів України
10.20, 15.30, 19.10 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.45, 20.50 Діловий 
світ
12.30 «Секрети успіху» з 
Н.Городенською
13.20 «Надвечір’я»
14.10 Шлях до Чемпіонату світу 
FIFA 2014 Бразилія
14.45 Euronews
14.55, 05.20 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
17.40 Околиця
18.05 Фінансова перспектива
21.35 Шусте-Live. Будні
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 01.00 Підсумки
00.00 На слуху
00.30 Від першої особи
02.10 Д/ф «Справжня Жанна, 
фальшива Жанна»
03.05 Х/Ф «КРАСУНЧИК 
АНТОНІО»
05.25 Шустер-Live. Будні

06.00 Мультфільми (1)
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «АФГАНСЬКИЙ 
ЗЛАМ»
12.30 Д/п «Смерть Землі»
13.30 Д/п «Фантастична зброя»
14.30 Д/п «Воїни світу»
15.10 Д/п «Великі битви»
15.50 Д/п «Великі катастрофи»
19.00 «ДжеДАІ»
19.50 1/4 Кубка України. 
Металіст - Динамо. Пряма 
трансляція
22.00, 01.30 Х/Ф «СХОВИЩЕ»
23.50 Х/Ф «ТАСМАНСЬКІ 
ДИЯВОЛИ»
02.55 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

06.00 Лікар Вірус
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини крупним 
планом
08.30, 13.30 Сміття у великомі 
місті
09.30 Шукачі
10.30, 01.20 Містична Україна
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні історії
17.30 В пошуках істини
18.30, 05.30 Легенди 
бандитської Одеси
19.30 Епідемія. Атака з космосу
20.30 Теорія безсмертя
22.30 Неймовірна Австралія
00.30 Покер

06.00 Т/с «Дорожній патруль 4»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
«Слід»
10.00, 23.30 Т/с «Глухар»
12.00, 19.45 «Говорить 
Україна»
13.00 Т/с «Подружжя»
18.00 Т/с «Сашка»
21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4»
22.00 Події дня
01.30 Т/с «Пожежники Чикаго»
03.45 Т/с «30 потрясінь»
04.45 Таємниці зірок
05.30 Срібний апельсин

05.25 Україна чудес
06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
08.55, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.45 Т/с «Щасливі разом»
15.05 Х/Ф «ТАТОВІ ЗНОВУ 17»
18.00, 01.00 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «СЕКС У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ 2»
01.05 Х/Ф «РЕЙЧЕЛ 
ВИХОДИТЬ ЗАМІЖ»
02.40 Служба розшуку дітей
02.45, 03.35 Зона ночі
02.50 Перетворення
03.10 Портрет, написань 
глибиною
03.40 Під знаком біди
04.20 Сонячна людина
04.35, 05.05 Зона ночі 
Культура

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 00.10 «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 10.10, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/с «Там, де ти»
11.10, 12.05, 00.25, 01.15 Т/с 
«Скліфосовський»
13.00, 02.45 «Не бреши мені 
- 4»
14.00, 02.00 Т/с «Справа 
лікарів»
14.50, 03.35 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.45 «Свати - 4» 1
16.45, 04.20 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
05.00 Телемагазин

05.20, 20.30, 04.30 Т/с «Ванга»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Зачароване 
кохання»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 «Судові справи»
15.20 «Сімейний суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05, 02.30 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
23.50 Т/с «Життя та пригоди 
Мишка Япончика»
03.15 Мультфільми

05.00, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.55 Світанок
06.55, 16.55 Т/с «Опери»
09.15, 19.45 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.20 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.45 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
14.40, 16.15, 20.30 Т/с 
«Братани-3»
18.45 Факти. Вечір
22.15 Т/с «Лісник»
00.00 Х/Ф «ВІД СУТІНКІВ ДО 
СВІТАНКУ-3. ДОЧКА КАТА»
01.25 Т/с «Кістки»
02.10 Т/с «У чорному списку»
02.55 Т/с «Американський 
тато»
03.55 Несекретні файли

05.10 «Чужі помилки. Остання 

відпустка «німця»

05.55, 16.00 «Все буде добре!»

07.45, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.10 Х/Ф «ЗНАК ДОЛІ»

11.10, 20.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.05, 00.20 «МастерШеф - 2»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.05 Т/с «Самара-2»

22.30 «Я соромлюсь свого тіла»

03.45 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 01.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.50 Підсумки 
дня
09.40 Контрольна робота
10.05, 15.30, 19.10 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.45, 20.50 Діловий 
світ
12.30 Кордон держави
12.45 Як Ваше здоров’я?
13.45 «Надвечір’я»
14.45 Euronews
14.55, 05.20 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
18.05 Фінансова перспектива
21.35 Шусте-Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
00.00 На слуху
00.30 Від першої особи
01.40 Д/ф «Шахтарський 
герцог»
02.15 Д/ф «Кейп-Код: пора 
журавлини»
03.10 Х/Ф «КРАСУНЧИК 
АНТОНІО»
05.25 Шустер-Live. Будні

06.00 Мультфільми (1)

07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»

09.00, 18.30 Новини 2+2

09.30 Х/Ф «САШКА»

11.20 Х/Ф «ГАРЯЧА ТОЧКА»

12.50 «Нове Шалене відео по-

українськи»

14.50 «Облом.UA. Новий сезон»

19.00 Т/с «Зворотній відлік»

23.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ 

ДИЯВОЛА»

01.00 Х/Ф «ГЛИБИННІ 

ЧУДОВИСЬКА»

02.20 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

06.00 Кармадон. 10 років по 
тому
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини крупним 
планом
08.30, 13.30 Сміття у великомі 
місті
09.30 Шукачі
10.30 Містична Україна
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30, 19.30 Секретні історії
17.30 В пошуках істини
18.30 Легенди бандитського 
Києва
20.30 Перевал Дятлова. 
Відраховані з нагоди смерті
22.30 Таємниці природи
00.30 Цікаві секрети
01.20 Катастрофи століття
05.30 Легенди бандитської 
Одеси

06.00, 13.00 Т/с «Подружжя»

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 

«Слід»

10.00, 23.30 Т/с «Глухар»

12.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

18.00 Т/с «Сашка»

21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4»

22.00 Події дня

01.30 Т/с «Пожежники Чикаго»

03.45 Т/с «30 потрясінь»

04.45 Таємниці зірок

05.30 Срібний апельсин

06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
08.55, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.45 Т/с «Татусеві дочки»
15.00 Х/Ф «ПОЦІЛУНОК НА 
УДАЧУ»
18.00, 23.50 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВ У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ»
23.55 Х/Ф «МІСТЕР 
НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК»
01.20 Т/с «Пан Ам»
02.00 Служба розшуку дітей
02.05, 03.00 Зона ночі
02.10 Десята муза в Україні 
(Фільм Другий)
03.05 Скіфи (свідчення і версії)
03.20 Скіфи
03.30 Асканія-Нова. Про що 
кличуть журавлі...
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Алексей Блюминов, 
Киев-Луганск

Терриконы кругом высокие 
поднимаются к облакам.

Украина здесь начинается, 
солнце к первым приходит к нам,
Солнце к первым приходит к нам.

Луганщина - песня моя! 
В степи ковылей колыхание.
Луганщина, ты для меня –
великое чувство кохання.

Здесь ходила сама История, 
след оставила, где прошла

И в кольчуге с копьём на половца,
 и фашиста огнем гнала,
И фашиста огнём гнала.

Приезжайте к нам спелой осенью, 
и весной, да хоть каждый день.
Приезжайте к нам на вареники, 

приезжайте к нам на сирень,
Приезжайте к нам на сирень.
А невесты у нас красавицы, 

поищите по всей стране,
Даже если хороших встретите, 

наши лучше, поверьте мне,
Наши лучше, поверьте мне. 

Луганщина – песня моя!
 В степи ковылей колыхание.

Луганщина, ты для меня –
великое чувство кохання.

Эта песня в исполнении москов-
ской группы «Лесоповал» является 
неофициальным гимном Луганской 
области. Текст был  написан в 2003 
году в рамках подготовки к доста-
точно помпезному празднованию 
65-летней годовщины образования 
области. Тогда же, в 2003 году в Лу-
ганске появились две архитектурные 
и туристические достопримеча-
тельности: Свято-Владимирский 
кафедральный собор – самый 
большой в восточной Украине,  и 
огромный, покрытый позолотой 
памятник князю Игорю, сидящему 
верхом на коне. Тому самому Игорю, 
которому посвящен шедевр древ-
нерусской письменности – «Слово 
о полку Игоревом». Как говорят 
местные краеведы, именно через 
здешнюю степь князь возвращался 
домой после проигранной битвы с 
половцами.

«ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО» 
ИСТОРИИ

Исторически Луганская об-
ласть представляет собой «лос-
кутное одеяло», в котором сшиты 
воедино регионы с разным насе-
лением, разными традициями и 
разной исторической судьбой. Се-
вер области – преимущественно 
сельскохозяейственные районы – 
это украинская Слобожанщина, тя-
готеющая к Харьковщине и Сумщи-
не. Здешнее население в массе своей 
– этнические украинцы, говорящие 
или по-украински, или на суржике. 

Крайний юг области – 
промышленный. Это города, воз-
никшие вокруг заводов, или шах-
терские поселки. Состав населения 
здесь интернациональный. Это 
украинская Америка. Людей в эти 
края гнал поиск работы и куска хле-
ба, поэтому их мало интересовало, 
на каком языке разговаривает сосед 
и какому Богу он молится. Именно 
здесь распространено мнение, со-
гласно которому «какая разница, ка-
кой национальности человек. Лишь 

бы человек был хороший». 
Юго-запад области – это зем-

ли бывшей Славяносербии – тер-
риторий, освоенных во времена 
Екатерины Второй массово пересе-
лявшимися в Российскую империю 
выходцами с Балкан – бежавшими 
от турецкого владычества целыми 
семьями и даже целыми селами сер-
бами, хорватами, греками и пред-
ставителями других народов. На 
новом месте они получали в соб-
ственность землю, а взамен несли 
воинскую службу.  Соответственно, 
административными единицами 
Славяносербии были полки. Так же, 
кстати, как и в Гетьманщине.

Еще один исторический реги-
он, прирезанный к Луганщине при 
советской власти – это Станично-
Луганский район – часть Области 
Войска Донского. Здесь до сих пор 
живут потомки донских казаков. 

Несмотря на то, что от област-
ного центра до Станицы Луганской 
двадцать пять минут езды рейсовым 
автобусом, историческая память у 
луганчан и у станичников разная. 
Достаточно сказать, что всего за 
четверть века  луганчане и каза-
ки дважды успели повоевать друг с 
другом. В 1919 году луганские рабо-
чие под руководством Клима Воро-
шилова организовали героическую 
оборону города от наступавших с 
востока обьединенных войск До-
бровольческой армии Деникина и 
Донской армии атамана Краснова, в 
которую были мобилизованы и жи-
тели Станицы Луганской.

Самые ожесточенные бои шли 
тогда в районе Острой Могилы – 
местности на подступах к Луганску. 
Женщины и дети из рабочих семей 
устроили многокилометровую жи-
вую цепь, по котрой передавали из 

рук в руки снаряды для артилле-
рийских орудий. Это событие ста-
ло одним из стержневых мифов, на 
которых базируется региональная 
историческая память. Неслучайно 
одна из двух главных луганских улиц 
и сегодня в память о тех событиях 
носит название Оборонная.  

 А когда в 1942-1945 году в об-
ласть пришли немецкие оккупанты, 
те из луганчан, кто не успел или не 
смог эвакуироваться вглубь СССР, 
пошли в партизанское сопроти-
вление. В Краснодоне возникла 
подпольная партизанская группа 
«Молодая гвардия», деятельность и 
трагическая гибель участников ко-
трой стала позже основой для одного 
из стержневых советских пропаган-
дистских мифов. В то же время мно-
гие казаки из Станицы ушли в Каза-
чий кавалерийский корпус СС под 
командованием генерала фон Панн-
вица и в добровольческие отряды 
вернувшихся вместе с немцами на 
Родину знаменитых казачьих ата-
манов, героев антибольшевистского 
движения Краснова и Шкуро. Се-
годня об этом историческом факте 
на Луганщине вспоминать не любят, 
так как он явно диссонирует с опи-
рающимся на советскую традицию 
и культивируемым на бюджетные 
деньги местной властью «луганским 
патриотизмом». 

«ЛУГАНСКИЙ 
ПАТРИОТИЗМ»

Об этом следует сказать особо. 
Дело в том, что если брать областной 
центр и шахтерский юг, то действи-
тельно их история и историческая 
память неотделимы от советского 
периода. Освоение этой части реги-
она началось сравнительно поздно 
– с конца восемнадцатого века, и на-

ибольших успехов в этом деле дости-
гли в СССР. Луганщина – это родина 
знаменитого шахтера-передовика 
Алексея Стаханова, положившего 
начало стахановскому движению. 
Его имя носит один из шахтерских 
городов области. Луганщина – ро-
дина уже упоминавшейся «Молодой 
гвардии». 

Самый известный луганчанин 
за всю историю города – это Клим 
Ворошилов. Человек, прошедший 
путь от слесаря одного из местных 
заводов до организатора больше-
вистских подпольных ячеек, крас-
ногвардейских отрядов, наркома 
оброны СССР и председателя Верхо-
вного Совета СССР. Неудивительно, 
что Луганск почти шестьдесят лет с 
небольшими перерывами носил имя 
Ворошиловграда. И сегодня Клим, 
восседающий на коне, украшает 
площадь перед луганским горсове-
том. Кстати, современный украин-
ский прозаик Сергей Жадан не так 
давно попытался вмонтировать этот 
советский пласт местной истории в 
украинский культурный контекст в 
своем романе «Ворошиловград». 

По переписи 1912 года, в доре-
волюционном Луганске проживало 
всего 50 тысяч селовек. За последу-
ющие полвека город превратился в 
полумиллионный мегаполис. В пе-
риод массового жилищного строи-
тельства 60-х–80-х годов прошлого 
века территория города выросла в 
десятки раз. Естественно, что на-
звания новым улицам, кварталам, 
скверам, паркам и площадям дались 
соответствующие. Отсюда улицы 
Советская, Анри Барбюса, Луначар-
ского, Володарского, сквер имени 
Молодой гвардии, сад имени 1 Мая, 
парк Щорса, площадь героев Вели-
кой Отечественной войны, кварталы 

Жукова, Ватутина, 50-летия Октября 
и т.д. и т.п. 

Именно по этой причине, кстати, 
когда в начале 90-х годов прошлого 
века, на волне приобретения неза-
висимости местные «демократы» 
попытались провести в городе волну 
переименований, местная топони-
мическая революция захлебнулась. 
Выяснилось, что переименовывать 
практически нечего. Советские на-
звания в подавляющем большинстве 
случаев – исходные. Этот факт нуж-
но принимать во внимание и особо 
рьяным нынешним борцам с со-
ветским прошлым. Луганск – город 
советский. И с этим нужно просто 
смириться. 

Наиболее адекватный способ 
интеграции Луганска в новоукраин-
ский контекст – это не борьба с со-
ветским наследием, а актуализация 
«несоветской» традиции, которая 
тоже есть, хотя и не так известна. 
В принципе, имена первого город-
ского головы Николая Холодилина, 
бюст которого стоит в старом горо-
де возле гостиницы «Украина», од-
ного из основателей города немца 
Карла Гаскойна, инженера Лутугина, 
украинских меценатов из семьи Ал-
чевских, уже достаточно известны и 
за последние два десятилетия доста-
точно органично прижились в мас-
совом сознании наряду с «мертвыми 
богами» советской эпохи. 

Последние десять лет областные 
власти приложили много усилий и 
затратили много бюджетных средств 
на культивирование особого мест-
ного, луганского патриотизма, густо 
замешанного на советских мифах 
и разбавленного пророссийски-
ми нотками. Город Северодонецк 
стал известен по всей Украине не 
благодаря наличию там красивого 
Ледового Дворца, а благодаря про-
ведению в ноябре 2004 года пре-
словутого Северодонецкого  съезда 
депутатов местных советов, на кото-
ром звучали призывы к отделению 
от Украины. 

Кстати, о сепаратизме. Вопреки 
многочисленным мифам, бытующим 
в остальной, особенно в западной 
Украине, никаких массовых сепара-
тистских настроений на Луганщине 
нет. Крикливые маргиналы, размахи-
вающие сейчас на площадях Луган-
ска триколорами, представляют по-
давляющее меньшинство луганчан. 

На самом деле большинство лу-
ганчан, если чего и хотят от киев-
ской власти, так это того, чтобы все 
в регионе осталось как есть. В укра-
инских патриотических пабликах 
часто можно увидеть демотиватор с 
фразой о том, что «українська націо-
нальна ідея – від..біться від нас». 

Вот примерно такая же «регио-
нальная идея» господствует и в умах 
луганчан. Если центральная власть 
воздержится от каких-то кавалерий-
ских атак на местную идентичность, 
если в Луганске не будут устраивать 
показательных расправ над памят-
никами Ленину или Ворошилову, 
если, наконец, забота об украинском 
языке будет подкреплена аналогич-
ной заботой о социальной сфере и 
экономике ( а Луганщина – это ре-
гион патерналистских настроений, 
и с этим тоже нужно смириться), о 
какой-либо угрозе местного сепара-
тизма можно забыть.

Продолжение на стр. 10

ЛУГАНЩИНА ЛУГАНЩИНА 
– ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА УКРАИНЫ– ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА УКРАИНЫ
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НЕДАЛЕКИЙ НЕДАЛЕКИЙ 

Яся РАМСЬКА

талося так, що минулого літа мені 
випала нагода цілий рік пожити 
в Польщі – одній із країн-членів 

Європейського Союзу. То був радше шанс-
несподіванка. Побачила на «Facebook» 
повідомлення від знайомої про те, що одна 
з фундацій шукає волонтерку. Зізнаюся, 
думала я над тією пропозицією якихось 
кілька нічних годин, а вже зранку рішення 
взяло собі сформувалося й… ухвалилося.

Знаєте, тоді був такий період, коли дуже 
хотілося щось змінити. Певно, у всіх на яко-
мусь із життєвих відрізків буває щось поді-
бне. А ще – дуже кортіло побачити світ. Не той 
комфортний та готелево-пляжний в Єгипті 
чи Туреччині, а інший. Можливо, не такий 
далекий, але, безперечно, незвіданіший. 

Отож, батьків та друзів про від’їзд попе-
реджено, речі запаковано у величезну валізу 
– і ось я в автобусі Луцьк-Радом мандрую до 
Любліна. За трішки більше, ніж 250 кілометрів 
від рідного Луцька. У недалекий закордон. 

За 12 місяців важко осягнути всі життєві 
істини і з’ясувати (бодай для себе), що хоро-
шого у них і чого бракує нам (чи навпаки). 
Але якийсь мізер мені все-таки вдалося поба-
чити й зберегти на жорстких дисках серця та 
розуму. Тими знаннями й враженнями охоче 
ділюся з вами. 

ЩО ШОКУЄ У НИХ?!
Зізнаюся: спочатку шокує все, а ти ті-

шишся думкою, що нічого. Я сподівалася, що 
у моєму недалекому закордоні мене нічого не 

вість наших мов.  Перших місяців зо два, пере-
буваючи на якихось вечірках (чи, як кажуть у 
Польщі, імпрезах), з бесід я розуміла в ліпшо-
му випадку перше і останнє слово в реченні. 

І ще про мову: більшість із тих поляків 
та полячок, яких зустрічала, навідріз відмов-
лялися розуміти будь-яку іншу мову, крім 
польської. І повірте, річ була аж ніяк не у 
неосвіченості. Наприклад, дві мої сусідки по 
поверху, Анета і Агнєшка, вдавали, що не мо-
жуть зрозуміти жодного слова з російської, 
української чи навіть міжнародної англій-
ської. Більш-менш нормальні розмови у нас 
почалися тоді, коли мій польський словнико-
вий запас збільшився. 

Крім мови й автостанції, було ще багато 
такого, що вразило. Далі – деталі.

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ 
НАВІТЬ НАЙТЕМНІШОЇ НОЧІ
На жаль чи на щастя, я не жила в цен-

тральних районах Любліна. Кімнату (з певних 
і цілком розумних причин) мені орендували 
там, де місто вже закінчувалося, на самісінь-
ких околицях. Бувало всяке, й часом додому 
доводилося повертатися далеко за північ. Та 
навіть на наших «висілках» завжди горіли 
ліхтарі. Завжди нічної пори! 

Чи можете собі бодай уявити подібну си-
туацію десь на 40-му кварталі у Луцьку?! Ідеш 

собі через парк, а там – нічне вуличне освіт-
лення. Щось із галузі фантастики, правда?

Одразу ж скажу: не вважаю, що ходити 
самій ночами – це добре, бо ніхто ні від чого 
поганого не застрахований. Але, коли на ву-
лицях світло навіть найтемнішої ночі, – по-
чуваєшся безпечніше. 

Освітлюють вулиці нічної пори не лише в 
польському Любліні, але й в інших європей-
ських містах, де довелося побувати. Нічний 
Брюссель, наприклад, такий освітлений і кра-
сивий (не лише в центрі), що хочеться плака-
ти від щастя.

ДЕ ПОДІЛИСЯ 
БЕЗДОМНІ ПСИ?!
Таке питання я почала ставити сама собі 

десь після двох місяців перебування у ЄС. До 
того просто не звертала на це уваги. Ми, єв-
ропейці не з Євросоюзу, настільки звикли до 
зграй бродячих, нікому непотрібних собак на 
вулицях міст, що вже й не знаємо, як може бути 
по-іншому. А в недалекому закордоні бездо-
мних песиків і справді немає. Тут діють різно-
манітні програми зі стерилізації та багато при-
тулків, де чотирилапі можуть знайти сім’ю. 

Поза євросоюзові очі недоброзичливці 
часом говорять, що така відсутність собак-
безхатченків на вулицях міст – це зовсім не 
показова гуманність, а жорстоке знищення 

«Перше, що мене вразило, коли я 
почала жити в Польщі, це те, що всі люди 
привітні й можуть просто усміхатися 
тобі в транспорті, на вулиці, можуть 
навіть підійти і  запитати, чи потрібна 
їхня допомога, коли бачать, що ти її 
потребуєш.
Також у Польщі на вулиці ви не побачите 
ЖОДНОЇ безпритульної тварини. Жодної! 
Таких речей багато, і переважно річ не в 
грошах, а в культурі. Коли люди відкриті і 
щирі, це справді надихає».

ПРО ЄС – Христина Заник, 
студентка (живе в Кракові):

«Позитивно вразила пунктуальність 
громадського транспорту, трамвай або 
автобус може спізнитися максимум на дві 
хвилини. Це при тому, що я живу в центрі 
Познані, де якраз тривають ремонти 
доріг. Водії громадського транспорту 
вбрані у костюми з краватками! Дуже 
приємно дивитися на них)) ще один 
плюс – сортування сміття: скрізь є 
кілька смітників, або смітник з кількома 
відділами – для паперу, пластику, скла 
тощо. Тут нижчі ціни на овочі та фрукти, а 
також молочну продукцію, яка, до того ж, 
дуже якісна і різноманітна.
Негативно вразило те, що у Польщі, як і 
в Україні, зима приходить несподівано. 

Коли у Познані випав сніг у суботу, то 
його почистили аж у понеділок. Однак не 
скрізь – на головних дорогах. У Варшаві 
спостерігаю те саме – почистили лише 
головні вулиці».

ПРО ЄС – Таня Зубрик-Хомич, 
стипендистка Кіркланда:

вразить понад міру. По-перше, через ту саму 
відстань. Ну погодьтеся, що може змінитися 
за 250 кілометрів? З’ясувалося, ще й як може.

Пам’ятаю, що Люблінський автовокзал 
шокував своїм неєвропейським виглядом. 
Звичайна собі автостанція з безхатченками та 
представниками ромської народності. Таких 
сотні в Україні. То був мій перший і останній 
неєвропейський вокзал серед тих, що довело-
ся побачити в ЄС.

Далі – більше. Ніби близька до української, 
але така незрозуміла польська мова. Хай не 
вводить вас ніколи в оману спільнокорене-

Панорама Любліна

Вулиця вечірнього Кракова
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в минулому. Недоброзичливці хай собі гово-
рять, але вірити у це не хочу, бо знаю інший 
бік медалі.

Приклад: вхід і, відповідно, вихід до су-
пермаркету заблокував величезний собака 
(видно, що просто загубився), який безпере-
станку гавкав і страхав перехожих.  Реакція 
людей: зателефонували до поліції, стражі по-
рядку приїхали разом з людьми з притулку 
для тварин і забрали його туди. Пізніше зна-
йшли господарів. А тепер знову ж уявіть собі, 
коли міліція в Україні приїжджає на виклик, 
щоб допомогти псу, який загубився…

ОСОБЛИВІ ЛЮДИ 
У ВІДКРИТОМУ МІСТІ
Під час свого волонтаріату я допомагала 

одній католицькій організації, яка опікувала-
ся людьми з особливими потребами. Так-от: 
таких особливих людей (візочників, напри-
клад) на вулицях країн ЄС багато. Вони пра-
цюють, відпочивають і подорожують, їдуть 
містом у справах чи вибирають якусь покуп-
ку в магазинах. Головне, що міста, вулиці й 
споруди – відкриті  й привітні до них. 

Якось під час розмови мій знайомий пан 
Зенон, майже повністю паралізований ко-
лишній військовий льотчик, хвилювався, що 
взимку випало аж надто багато снігу й візо-
чникам буде важко пересуватися надворі.  

Мимоволі згадалася наша волинська зима, 
що «завжди приходить неочікувано до кому-
нальних служб», з непрочищеними дорогами 
та сніговими заметами. Неповносправній 
людині в таку негоду «світить», як мінімум, 
тримісячне сидіння вдома.  Та якби тільки 
тими місяцями обійшлося. Люди сидять на 
поверхах будинків роками через… несправ-
ний ліфт та непристосованість сходів багато-
поверхівки до спуску чоловіка чи жінки на 
візку. Для особливої людини в Україні про-
блема сісти в транспорт, заїхати в магазин, 
проїхатися вулицею врешті-решт. 

Відкритість міста для людей з особливими 
потребами – це важка, болюча, але така по-
трібна тема, що заслуговує окремої публікації. 

ВЧАСНИЙ ТРАНСПОРТ
Чи можете уявити український громад-

ський транспорт, який їздить згідно з  розкла-
дом? Можете? А мені чомусь складно. Знаю, 
що громадські активісти Луцька намагалися 
вплинути на власників маршруток, щоби ті 
дотримувалися бодай якогось розкладу. Не-
байдужим людям навіть вдалося змінити си-
туацію на краще, але… до ідеалу, звісно ж, ще 
далеко.

У ЄС весь громадський транспорт їздить 
відповідно до розкладу. Максимальне за-
пізнення автобуса за нормальних погодних 

ЗАКОРДОНЗАКОРДОН «Вражає в Україні рівень корупції, погано 
організована транспортна система та 
система охорони здоров’я. Вражають 
міліціонери, які на кожному кроці 
вимагають хабарів, коли бачать, що ти 
іноземець. Вражає відсутність бажання 
кожного окремого громадянина 
починати перебудови держави з себе 
самого. Натомість усі нарікають на 
систему, але самі ж беруть участь в 
корупційних схемах, дають хабарі й 
відмивають гроші. Вражає система 
податків, які вкрай високі. Вражає, 
що держава не підтримує малий 
бізнес. Вражає депресивність та 
недоброзичливість людей на вулиці, 
хамство, рівень обслуговування.
Разом із тим, обожнюю українську 
гостинність, теплоту, міцність традицій 
та родинних зв’язків. Можливо, 

більшість людей на перший погляд не 
дуже привітні і з ними важко зав’язати 
перший контакт. Натомість, якщо вже 
з кимось заприятелюєш,  то ця людина 
для тебе зробить все на світі й на неї 
завжди можна покластися (чого немає у 
Франції й набагато менше в Польщі)».

ПРО УКРАЇНУ – Якуб Іванюк, 
бельгійський власкор у Польщі:

умов, яке я бачила, – три хвилини. Коли ме-
теоситуація несприятлива, то час запізнення 
може збільшитися, але, повірте, про всі не-
зручності вас попередять. Інша річ, коли ви 
самі не вмієте того попередження побачити 
й прочитати.

Громадський транспорт у Євросоюзі – це 
щось нереальне для нас, неєвросоюзівців. І 
не лише через вчасність відправлення й при-
буття. Більше – у наступному розділі.  

МАГАЗИННА ВВІЧЛИВІСТЬ
У магазинах в Євросоюзі покупці та 

продавчині/продавці вітаються один з од-
ним! Якщо це, наприклад, маленький поль-
ський «склеп», то там стосунки «покупець-
продавець» і зовсім панібратські. Після 
привітання завжди йде обмін люб’язностями: 
«Як справи?», «Що нового?» тощо. 

Якщо ж ви у великому гіпермаркеті, то 
звичне «dzień dobry», «hello» чи вітання яко-
юсь іншою мовою (залежно від країни пере-
бування) чекатиме вас на касі. А на прощання 
отримаєте ще й побажання гарного дня.

Знаєте, як на мене, ця магазинна ввічли-
вість – прекрасна! Бо ми стаємо  ближчими 
один до одного, відкритішими, привітніши-
ми до незнайомців та незнайомок. А ще тією 

ввічливістю можна.. інфікуватися. Заходячи 
до будь-якого магазину чи установи в Луць-
ку, я «на автоматі» вітаюся. Дуже часто людей 
це шокує, але після паузи всі неодмінно від-
повідають. 

І ще про ввічливість. Тільки тепер не ма-
газинну, а транспортну. В ЄС дуже ввічливі 
водії. Принаймні ті, що керують міськими ав-
тобусами. Від них ніколи не почуєш хамства 
чи якоїсь лайки на свою адресу. Винятки, 
звичайно ж, бувають, але вони – рідкість. А 
я кажу про загал.  

ШОК ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ
Найбільший шок та невдоволення укра-

їнськими реаліями настає тоді, коли ти, про-
бувши певний час за недалеким кордоном, 
приїжджаєш, скажімо, у гості. 

Злість та роздратування потихеньку по-
чинають народжуватися десь усередині ще в 
міжнародному рейсовому автобусі. Україн-
ському. Водії, які курять, плюються та вжива-
ють ненормативну лексику, незважаючи ні на 
кого. На зауваження просто не реагують, бо, 

певно, звикли думати, що тільки від них у на-
ступні кілька годин залежить доля пасажира. 
Отже, нічого обурюватися. Потерплять.

Жінки-контрабандистки, які з різних при-
чин заробляють на життя, продаючи цигарки 
та горілку, часто в коаліції з водіями. Через 
цей творчий тандем часто стоїш на кордоні 
до 10 годин, звинувачена у всіх смертних грі-
хах, а ще – зневажена, бо українка.  

Потім починає доводити до відчаю відсут-
ність освітлення на вулицях спальних районів, 
дороги, де яма на ямі, зграї бездомних собак 
на вулицях, сумні люди, які дивляться лишень 
собі під ноги, й агресія. Майже від усіх. 

І НА ЗАВЕРШЕННЯ…
…хочу сказати, що цією публікацією аж 

ніяк не хотіла показати, як погано у нас і як 
добре у них. Просто так вийшло, бо всі міну-
си й плюси – очевидні. Такі реалії. Кажуть, 
що західнішим європейцям порівняно з нами 
бракує душевності та сердечності. Знаєте… 
Нічого такого я не помітила. Можливо, по-
гано дивилася. 

Я й справді хочу далі  жити у рідному 
Луцьку, але… щоб українські реалії стали 
європейськими. І щоб зникли кордони між 
країнами та в свідомості людей. Найбільший в світі цегляний замок, м. Мальборк
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КРИМ, ЯКИЙ МИ ВТРАТИЛИ

Продолжение. Начало на стр. 7

«ВАКУУМ ВЛАСТИ»
Хотя Луганщина ассоциируется 

с заводами и шахтами, однако факт 
состоит в том, что за последние два 
десятка лет промышленный потен-
циал области был во многом уте-
рян. Показательный факт: на роди-
не «того самого» Стаханова сегодня 
закрыты абсолютно все шахты. В 
областном центре десятки предпри-
ятий были уничтожены и порезаны 
на металлолом. Флагман местной 
промышленности, принадлежащий 
сейчас россиянам, «Лугансктепло-
воз» в лучшие годы давал работу 
39 тысячам человек. Сегодня же эта 
цифра составляет всего 5 тысяч. Та-
кая масштабная и катастрофическая 
деиндустриализация не могла не 
отразиться на структуре занятости. 
Если открыть «Бесплатку» – самую 
популярную местную газету с обьяв-
лениями, то выяснится, что самый 
крупный работодатель – это сеть 
супермаркетов «Абсолют». Десятки 
тысяч людей заняты на рынках. Не 
будет большим преувелдичением 
сказать, что сегодняшний Луганск 

– это, в основном, город пенсионе-
ров, базарных торговцев и студен-
тов. При всем том, что работы нет, 
в городе действует целых пять (!) 
университетов и одна до недавне-
го времени академия (теперь тоже 
университет) внутренних дел. Обу-
чение иностранных студентов стало 
достаточно прибыльным бизнесом. 
И сегодня встретить на луганских 
улицах африканцев, арабов, индусов 
или вьетнамцев – обычное дело. 

Политика неотделима от 
экономики. В условиях крайне ма-
лого числа самодеятельного населе-

ния и большинства, зависящего от 
государственного финансирования, 
«на коне» оказываются те политики, 
которые обещают увеличение зарп-
лат и пенсий. Недаром Луганск стал 
вотчиной политиков-популистов. 
Королевская и Ляшко – лишь самые 
известные из них. Впрочем, сегодня 
влияние Королевской в регионе почти 
не ощущается. В области традицион-
но сильны коммунисты. Луганская 
организация – едва ли не единствен-
ная реальная и дееспособная органи-
зация КПУ, которая осталась на се-
годняшний день. Нардеп Спиридон 

Килинкаров – очень влиятельная фи-
гура местного, а теперь и всеукраин-
ского масштаба. В 2012 году он сумел 
добиться для КПУ второго результа-
та по области по партийным спискам. 
КПУ тогда получила почти 25 % голо-
сов луганчан. Именно коммунисты, а 
вовсе не «Батькивщина» или УДАР, 
не говоря уже о «Свободе», все эти 
годы ассоциировались в области 
с оппозицией. Именно КПУ стала 
центром притяжения для оппозици-
онного регионалам бизнеса. Сама же 
Партия Регионов – это почти безраз-
дельная хозяйка местного политичес-
кого поля. С падающими год от года 
рейтингами, однако удерживающая 
первенство благодаря тому простому 
обстоятельству, что хотя рейтинги 
ПР и падают, однако рейтинги оп-
позиции (за исключением КПУ) не 
растут. Люди, разочаровывающиеся 
в регионалах, не переходят под зна-
мена других партий, а выпадают в 
электоральный «осадок», просто не 
приходя на выборы и уменьшая явку.

Победа Майдана и 
скоропостижный уход Януковича 
привели к возникновению в области 
ваккуума власти. Сегодня Луганщи-

на оказалась между вчера и завтра. 
В ближайшие недели, а может быть, 
и месяцы будет дан ответ на вопрос, 
где окажется область – в новой, по-
стреволюционной Украине, в соста-
ве Российской Федерации или в со-
ставе какого-нибудь новоявленного 
«Приднестровья». Пока Киеву было 
не до регионов, ситуацию тут в ре-
жиме автопилота контролировала 
местная власть, ориентирующаяся 
на главного луганского регионала 
Александра Ефремова. Назначение 
новым губернатором Михаила Бо-
лотского было встречено без осо-
бого восторга. Пока что говорить о 
каком-то авторитете нового руково-
дителя не приходится. Новая власть 
пока что опирается исключительно 
на силовиков. Ее основной пробле-
мой является то, что ей практичес-
ки не на кого опираться в регионе. 
Своих Коломойских и Тарут на Лу-
ганщине нет, а местные проукраин-
ские силы чрезвычайно слабы, их 
активисты малоавторитетны. Так 
что поиск той точки опоры, которая 
позволит начать реальное реформи-
рование края, – это сейчас задача 
первостепенной важности.

ЛУГАНЩИНА – ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА УКРАИНЫЛУГАНЩИНА – ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА УКРАИНЫ

Андрій ЛУЧИК

Ми втратили Крим. Можливо, ми 
боїмося самі в цьому зізнатися, 
але Україні він уже не належить. 

Ми почали його втрачати не із 
вводом російських військ на терито-
рію півострова на початку березня, а 
значно раніше. Передовсім ми про-
грали інформаційну війну, війну за 
мізки людей. Адже системно крим-
ське питання хвилювало хіба що Ле-
оніда Кучму. А при царюванні Яну-
ковича його політика була відверто 
антиукраїнською. 

Що вже казати: два останні мі-
ністри оборони Павло Лебедєв та 
Дмитро Саламатін, а також останній 
голова СБУ Олександр Якименко ще 
донедавна були громадянами Росій-
ської Федерації. Й очевидно свідомо 
працювали на підрив обороноздат-
ності української армії та служби 
безпеки.

Але після «референдуму» 16 бе-
резня 2014 року ми втратили Крим 
остаточно. 

Зрозуміло, що такий процес не 
мав нічого спільного з реальним 
волевиявленням. Про це відразу за-
явила Україна та весь цивілізований 
світ. Адже яка може бути легітим-
ність «референдуму», який відбу-
вався під дулами автоматів «зелених 
чоловічків»?

Росія заявляє про 93% кримчан, 
які віддали свої голоси «за» при за-
гальній явці в 81% на виборчі діль-
ниці. Нереальна статистика, яку 
навіть нецікаво спростовувати. Ну, 
наприклад, середня явка в Криму на 
парламентських виборах 2012 року 
становила 50%. Тобто 50% політично 
стурбованих кримчан ходили голо-

сувати в момент електорального під-
несення. Зараз заявляють про 81%. 
Як мінімум дивно.

Ідемо далі. Кримські татари зая-
вили, що 99% з них не брали участі у 
фарсі, який назвали референдумом. 
Якщо загальне населення Криму 
становить майже 2 млн осіб, а крим-
ських татар проживає 350 тисяч, то 
це становить 17% населення. Тобто 
виходить, що на референдумі прого-
лосувало взагалі 98% нетатарського 
населення півострова!

Або заяви місцевого референ-
думного «підрахуя» Михайла Ма-
лишева про те, що в Севастополі 
проголосувало 474 тисячі виборців. 
Це складає 123% від загальної кіль-
кості населення! А якщо відкинути 
дітей, які не мають права голосу, то 
цей відсоток севастопольців буде ще 
більшим.

***
Критикувати владу – це завжди 

мейнстрім, а тому моветон. Але ав-
торові, який не є експертом ані в 
питаннях функціонування СБУ та 
МВС, ані армії, ані дипломатичної 
діяльності, здається, що нова влада 
весь цей час діяла без належної від-
дачі.

Київ звернув увагу на події в Кри-
му чи не на третій день, коли «зелені 
чоловічки» вже повним ходом бло-
кували українські військові частини. 
Що робила українська влада до того? 
Ділила посади?

Чому СБУ відразу ж не затримала 
кримського сепаратиста Аксьонова? 
Хай як ми ставимося до комедійно-
го персонажа української політики 
Олега Ляшка, але він, затримавши 
з групою помічників луганського 
сепаратиста Арсена Клінчаєва, про-

демонстрував особистим прикла-
дом, як можна ефективно діяти на 
умовно-ворожій території.

Слабкою видається й позиція 
українського МЗС. На акт Держду-
ми про включення Криму до складу 
Російської Федерації воно відреагу-
вало… нотою протесту. Здається, що 
в таких випадках доцільніше було б 
взагалі розірвати будь-які диплома-
тичні стосунки.

Окремо варто звернути увагу 
на поведінку української армії, якій 
було віддано наказ «не піддаватися 
на провокації». Багато хто споді-
вався на військову підтримку США 

та НАТО в цьому конфлікті. Але чи 
будуть вони ризикувати своїми сол-
датами, якщо самі ж українці робити 
цього не хочуть?

Окремо наголошу, що автор не є 
прихильником війни. Але фактично 
Росія її вже розпочала, тому діяти 
потрібно адекватно.

Чому відразу не було закрито 
російський кордон, через який в 
південно-східні області заїжджа-
ли російські тітушки? Чому досі не 
припинено мовлення російських 
каналів на території України, які 
відверто дезінформують наших гро-
мадян? 

Можна ставити ще багато таких 
«чому». Проте зараз годі шукати ви-
нних. Історія не знає слова «якби». 
Потрібно передусім думати про те, 
як діяти в теперішніх реаліях.

Уряд мав би розробити програ-
му підтримки українців, які зали-
шилися в Криму, а також програму 
підтримки тих громадян, які за-
лишають в ці дні Крим як біженці. 
Інакше це загрожує й так кволій 
українській економіці соціальним 
вибухом.

Уряд мав би визначитися, що 
робити з постачанням води, газу та 
електроенергії до Криму, який зна-
чною мірою залежить від материка в 
цих питаннях.

Уряд мусить мати чітку страте-
гію, що робити з українським фло-
том у Севастополі та військовими 
частинами і їх майном, розкиданими 
по всьому півострову.

І таких питань дуже багато. 
Складних питань.

***
Багато речей у житті ми почина-

ємо цінувати лише тоді, коли втра-
чаємо їх. Здоров’я, рідні та близькі, 
друзі. Україна втратила Крим і лише 
зараз почала його цінувати.

Тепер же головне завдання – не 
допустити аналогічної історії зі схо-
дом та півднем. 

І завданням номер один для 
української влади має стати побудо-
ва заможного суспільства. Щоб неза-
баром самі ж кримчани виступили з 
ініціативою повернутися до складу 
України.

Цей шлях важкий і довгий. Але 
цілком можливо, що за кілька років 
ми знову з гордо зможемо сказати: 
Крим – це Україна!

ЄДИНА КРАЇНА
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П’ЯТНИЦЯ
28 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

СУБОТА
29 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

НЕДІЛЯ
30 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф «ТАТОВІ ЗНОВУ 17»
Країна: США, 2009
Жанр: комедія
Режисер: Барр Стірс
У ролях: Метью Перрі, Мішель Трахтенберг, Лес-
лі Манн, Томас Леннон, Аллісон Міллер, Ед Акер-
ман, Джим Геффіган, Леонард Ву, Зак Ефрон, Кол-
летт Вульф, Катерина Грем.

Ви хотіли б почати життя спочатку? Бать-
ко двох дітей Майк О-Доннелл хотів би. І от рап-
том йому випадає чарівний шанс повернутися в 
рідну школу Хейден Хай. Тепер Майк – зірка бас-
кетбольної команди, мрія дівчат і однокласник 
власних нащадків, який перетворився із недолуго-
го батька на чудового друга.

Х/Ф «ІМЛА»
Країна: США, 2007
Жанр: жахи
Режисер: Френк Дарабонт
У ролях: Томас Джейн, Марша Гей Харден, Лорі 
Холден, Андре Брогер.

Маленьке містечко накриває надприродний 
туман, відрізаючи людей від зовнішнього світу. 
Групі героїв, які опинилися в цей момент у супер-
маркеті, доводиться вступити у нерівний бій з 
монстрами, які живуть у тумані.

Х/Ф «МІЛЬЙОНЕР» 
Країна: Росія, 2012
Жанр: мелодрама
Режисер: Сергій Чекалов
У ролях: Андрій Кузичов, Юлія Галкіна, Карина 
Андоленко, Людмила Курепова, Михайло Тара-
букін, Софія Письман, Сергій Романюк, Олексій 
Вертинський. 

Кирило закінчив архітектурний інститут з 
червоним дипломом, і перед ним відкриті всі до-
роги. Його наречена Вікторія – донька впливової 
людини. Але Кирило не хоче поступитися прин-
ципами і скористатися протекцією свого тестя. 
Він розриває заручиниі того ж дня зустрічає Оле-
ну. Через певний час Кирило майже впевнений, що 
помилився, розійшовшись з Вікою. Однак він має 
шанс повернутися в минуле і все виправити.

ТЕЛЕАНОНС

СЕРЕДА
15.05

НЕДІЛЯ
22.15

П’ЯТНИЦЯ
23.50

08.05 «Економічна правда»
09.10, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Там, де ти»
13.00, 01.50 «Не бреши мені - 4»
14.00 Т/с «Справа лікарів»
14.50, 02.40 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.45 «Свати - 4» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
20.30 «Сказочная Русь»
21.15 «Вечірній Київ - 2013»
23.00, 23.35 «Супергерої»
00.00, 03.25 Х/Ф «ПОБІЧНИЙ 
ЕФЕКТ»
05.05 Телемагазин

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.30 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Зачароване кохання»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 «Судові справи»
15.30 «Сценарії кохання»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05, 02.30 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.00 «Подробиці»
20.30 Х/Ф «ВІЙ»
23.10 Х/Ф «ЗВОРОТНИЙ 
КВИТОК»
01.05 Д/ф «Наталія Селезньова. З 
широко відкритими очима»
03.15 Мультфільми

04.55 Служба розшуку дітей
05.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.55 Світанок
06.55 Т/с «Опери»
09.15, 19.45 Надзвичайні новини
09.55 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
10.55, 13.20, 16.15 Т/с «Топтуни 
(Зовнішнє спостереження)»
18.45 Факти. Вечір
20.30 Т/с «Братани-3»
22.15 Т/с «Лісник»
23.50 Х/Ф «ІМЛА»
01.50 Х/Ф «ЦІНА УСПІХУ»
03.20 Т/с «Кістки»
04.00 Т/с «У чорному списку»

05.10 «Чужі помилки. Кохання 
кіллера»
06.00 Х/Ф «ВИСОТА»
07.40, 18.30 «Неймовірна правда 
про зірок»
09.05 Х/Ф «МИ ОДРУЖИМОСЯ, 
В КРАЙНЬОМУ ВИПАДКУ 
ЗІДЗВОНИМОСЯ»
10.55 Х/Ф «КАТЕРИНА. СІМ’Я»
18.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.40 «Холостяк - 4»
22.00 Вікна-Новини
00.50 «Холостяк - 4 Як війти 
заміж»
02.00 Х/Ф «ЗНАК ДОЛІ»
03.40 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20, 01.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 05.30 Підсумки дня
10.05, 15.30 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.45, 21.15 Діловий світ
12.25 Віра. Надія. Любов
13.25, 03.45 Українського роду
13.45 Моменти життя
14.45 Euronews
14.55, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
18.05 Фінансова перспектива
19.00 Про головне
19.30, 21.30 Шустер-LIVE
00.00 Підсумки
00.35 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.40 Д/ф «Вежа із слонової 
кістки»
02.10 Не вір худому кухарю
02.40 Д/ф «Вівальді: Феномен 
«Пір року»
04.05 Д/ф «Берлін 1885, наступ 
на Африку»

06.00 Мультфільми (1)
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «САШКА»
11.20 Х/Ф «ГАРЯЧА ТОЧКА»
12.50 «Нове Шалене відео по-
українськи»
14.50 «Облом.UA. Новий сезон»
19.00 Т/с «Зворотній відлік»
23.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ 
ДИЯВОЛА»
01.00 Х/Ф «ГЛИБИННІ 
ЧУДОВИСЬКА»
02.20 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

07.30, 12.30 Тварини крупним 
планом
08.30, 13.30 Сміття у великомі 
місті
09.30 Шукачі
10.30 Містична Україна
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Епідемія. Атака з космосу
17.30 В пошуках істини
18.30 Легенди бандитської 
Одеси
19.30 Місяць: інша реальність
20.30 Кармадон. 10 років по тому
22.30 Мадагаскар
00.30 Покер
01.20 Легенди бандитського 
Києва

06.00, 13.00, 05.30 Т/с 
«Подружжя»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 03.00 
Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
«Слід»
10.00, 22.30 Т/с «Глухар»
12.00 «Говорить Україна»
18.00 Т/с «Сашка»
19.45 Народно-політична 
програма Майдан. Крапка відліку
22.00 Події дня
01.30 Т/с «Пожежники Чикаго»
03.45 Майдан. Крапка відліку

05.25 Україна чудес
06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 09.45, 19.00 Т/с 
«Вороніни»
08.55, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
15.15 Х/Ф «ЛЮБОВ У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ»
18.00, 00.00 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВ У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ 2»
00.05 Х/Ф «ХЛОПЧИКИ»
01.55 Т/с «Пан Ам»
02.25, 03.25, 04.25 Зона ночі
02.30 Семеренки

07.55, 08.20 М/с «Король Лев. 
Тімон і Пумба»
08.45 «Світське життя»
09.45 «Сказочная Русь»
10.00, 11.05, 12.05, 13.10 «Свати 
- 5» 1
14.10 «Вечірній Київ - 2013»
15.50 «Вечірній квартал.»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
20.15, 05.00 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
23.20, 03.05 Х/Ф 
«ЗАЛЮДНЕНИЙ ОСТРІВ»

06.20 Х/Ф «ЗВОРОТНИЙ 
КВИТОК»
08.30 «Сценарії кохання»
09.30 Новини
10.00 Д/ф «Вся правда про Вангу»
12.00 Т/с «Шлюб за заповітом»
20.00, 02.15 «Подробиці»
20.35 Х/Ф «НЕ ЗАЛИШАЙ 
МЕНЕ, ЛЮБОВЕ»
22.35 Концерт «Музична 
Премія «ЮНА-2014». Церемонія 
Нагородження»
00.30 Х/Ф «ВІЧНА КАЗКА»
02.50 Д/ф «Полювання на НЛО»

06.05 Х/Ф «ГАРРІ І 
ГЕНДЕРСОНИ»
07.50 Зірка YouTube
08.55 Дача
09.50, 13.15 Т/с «Братани-3»
13.45, 20.05 Т/с «Топтуни 
(Зовнішнє спостереження)»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
21.45 Х/Ф «ПОХМУРІ ТІНІ»
23.45 Х/Ф «ВОЇНИ СВІТЛА»
01.20 Х/Ф «АРМІЯ ПІТЬМИ»

05.35 Х/Ф «ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ»
07.05 «Караоке на Майдані»
07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 Х/ «Іван Бровкін на цілині»
11.40 «Холостяк - 4»
17.05 «Хата на тата»
19.00 «Україна має талант!-6»
21.00 «Детектор брехні - 5»
22.10 «Я соромлюсь свого тіла»
00.00 Х/Ф «В”ЯЗЕНЬ ЗАМКУ 
ІФ»
01.20 Нічний ефір

06.00 Підсумки
06.30 Ну слуху
07.00 Шустер LIVE
11.20 Армія
11.30 Православний вісник
12.05, 15.05, 19.10, 21.35 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
14.00 Театральні сезони
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.30 Головний аргумент
18.40 Український акцент
21.00, 01.20 Підсумки дня
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи
23.35 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛІ НА 
ПЛЮЩИСІ»
01.45 «Нащадки» з 
Н.Рибчинською та К.Гнатенком
02.40, 05.40 Світ навколо нас
03.00 Д/ф «С. Данченко. І сто 
лицарів довкола величезного 
столу»
04.00 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ ПІЛОТ»

07.15 «Нове Шалене відео по-
українськи»
08.00 «Облом.UA. Новий сезон»
09.00 Т/с «Нове життя сищика 
Гурова. Продовження»
16.50 ЧУ 23 Тур. Карпати - 
Севастополь
19.00 Х/Ф «ВИБУХ НА 
СВІТАНКУ»
21.00 Х/Ф «РЕМБО-2»
23.00 Х/Ф «ВІДДАЧА»
01.00 Х/Ф «ПОЦІЛУНОК 
СМЕРТІ»
02.35 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

06.00, 18.00 Легенди 
бандитської Одеси
08.00 В пошуках істини
10.00, 21.30 Таємниці Третього 
Рейху
13.00 Неймовірна Австралія
14.00 Мадагаскар
16.00 Знищення бен Ладена
00.30 Цікаві секрети
02.10 Недолугі нотатки

07.00, 19.00, 03.30 Події

07.10, 08.30 Т/с «Інтерни»

10.00 Один за сто годин

11.00 Т/с «Не йди»

15.00 Т/с «Пам’ять серця»

20.00 «Говорить Україна»

22.00 Х/Ф «ЛЮБОВ ЗІ ЗБРОЄЮ»

01.45 Х/Ф «ЧЕТВЕРТА ГРУПА»

04.15 Х/Ф «БУДИНОК»

06.10 Рай
06.20 М/с «Маска»
08.10 М/с «Том і Джеррі-шоу»
10.00 Ревізор
12.40 Страсті за Ревізором
14.05 Т/с «Вороніни»
16.20 Х/Ф «ЛЮБОВ У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ 2»
18.15 М/ф «Ілля Муромець і 
Соловей-розбійник»
20.00 Х/Ф «ОДНОКЛАСНИКИ»
22.00 Педан-Притула шоу
00.00 Х/Ф «БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ»
01.50, 03.10, 04.10 Зона ночі

09.00 «Лото-забава»
10.00, 04.20 «Світ навиворіт-5»
11.05 М/ф «Маша і ведмідь»
11.10, 21.00 «Голос країни 4. 
Перезавантаження»
13.45 «Зіркова хроніка»
14.50 Х/Ф «КАБЛУЧКА З 
БІРЮЗОЮ»
18.30 «Зіграй у ящик»
19.30 «ТСН-Тиждень»
23.20 «Світське життя»
00.20 «Що? де? коли?»
01.20 Х/Ф «ЛЮБОВ ЗІ 
СЛОВНИКОМ»

08.50 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
11.00 «Сусід на обід»
12.00 Т/с «Шлюб за заповітом»
16.00, 21.00 Т/с «Шлюб за 
заповітом 2: Повернення 
Сандри»
20.00, 02.10 «Подробиці тижня»
23.00 Х/Ф «ВЕЗУЧА»
00.55 Х/Ф «БЛИЗЬКИЙ ВОРОГ»
02.55 Д/ф «Фатальне кохання»

05.25 Дача
06.15 Х/Ф «ТАЄМНИЦІ 
ЗОЛОТИХ ПІРАМІД»
07.50 Так$і
08.15 Космонавти
09.05 Зірка YouTube
10.15 Козирне життя
10.45 Вам і не снилося!
11.20, 13.15 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ТУРИСТ»
22.05 Х/Ф «МІСТЕР І МІСІС 
СМІТ»
00.10 Х/Ф «ПОХМУРІ ТІНІ»

06.15 Х/Ф «ВІРНІ ДРУЗІ»
08.00 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Караоке на Майдані»
11.40 Х/Ф «СЕСТРОНЬКА»
13.20 Х/Ф «САМАРА -2»
16.55 «Україна має талант!-6»
19.00 «Битва екстрасенсів 13»
21.05 «Один за всіх»
22.15 Х/Ф «МІЛЬЙОНЕР»
00.30 Х/Ф «В”ЯЗЕНЬ ЗАМКУ 
ІФ»
03.15 Нічний ефір

06.05 Світ православ’я
06.35 Від першої особи
07.05 Панянка та кулінар
07.30, 23.40 «Дружина»
09.10 Д/ф «Справжня Жанна, 
фальшива Жанна»
10.05, 14.05, 19.10 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13.05 Як Ваше здоров’я?
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.30 Діловий світ. Тиждень
21.00, 01.20 Підсумки тижня
21.35 Вечірній інформаційний 
блок
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
01.45 «Нащадки» з Н. 
Рибчинською та К. Гнатюком
02.35 Д/ф «Відкриття неба. 
Втрачені можливості»
03.25 «Надвечір’я»
04.15 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ ПІЛОТ»

07.30 «Маски-шоу»
10.00 Х/Ф «СІМ ПРИГОД 
СИНДБАДА»
12.00 «Бушидо»
14.00 «КОРОЛІ РИНГУ». Всесвітня 
серія боксу (WSB). США (USA 
Knockouts) - Куба (Cuba Doma-
dores)
16.50 ЧУ 23 Тур. Дніпро - Динамо
19.15 ЧУ 23 Тур. Металіст - Шахтар
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «ВИБУХ НА СВІТАНКУ»
01.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ДИЯВОЛА»
02.45 Х/Ф «ЗАХАР БЕРКУТ»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
09.00 Знищення бен Ладена
11.00 Формула-1
13.00 Мадагаскар
15.00 Гори Шотландії
16.00 В пошуках пригод
18.50 Секретні історії
20.30 Секретні території
21.30 Таємниці Третього Рейху
00.30 Секреты науки
02.10 Скарб.ua
05.30 Містична Україна

06.15 Події

07.00 Ласкаво просимо

08.00, 12.00 Т/с «Дикий 4»

16.00 Т/с «Слід»

19.00, 03.15 Події тижня

20.50 Т/с «Інтерни»

00.00 Comedy Womаn

01.45, 04.45 Т/с «Не йди»

08.00 М/с «Том і Джеррі-шоу»
10.05 Файна Юкрайна
12.10 Х/Ф «МОЯ МАЧУХА - 
ПРИБУЛИЦЯ»
14.20 Х/Ф «ЗАЧАРОВАНА 
ЕЛЛА»
16.15 М/ф «Ілля Муромець і 
Соловей-розбійник»
18.00 Х/Ф «ОДНОКЛАСНИКИ»
20.00 Х/Ф «ТАКІ РІЗНІ 
БЛИЗНЮКИ»
22.00 Х/Ф «МІЛЬЙОНЕР 
МИМОВОЛІ»
00.00 Педан-Притула шоу
01.55 Х/Ф «БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ»
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Сергій МАРТИНЮК

«ВІЙ» 
(Росія, Україна, Німеччина, 
Великобританія,
Чехія, 2013)
Режисер Олег Степченко 
Одне питання опісля: а де 

у всьому цьому детективно-
бісівському сюрі загубився Го-
голь? Нова претензійна спроба 
екранізації одного з найкра-
щих творів автора, попри всю 
яскравість, ефектність та ба-
гатоплановість зробленого, 
звела ледь не нанівець загаль-
не враження про стрічку. Втім 
поєднати на екрані стімпан-
кову техніку, козаків-пияків-
демонів та цілу детективну історію ледь не в традиціях «Імені 
Рози» Еко, треба вміти. Та й не без моралі: іронічно-нищівна 
критика провінційного духовенства у його спробах тримати в 
покорі місцевий люд, – з цим автори фільму впоралися чудово. 
Як і з декораціями, кольорами, картинкою, акторською грою та 
загальною атмосферою. Чого не скажеш про сюжет) Можна, хоча 
ліпше увімкнути «Вій» зразка 1967-го з молодим Куравльовим – 
моторошніше буде.    

«ГОТЕЛЬ 
РОМАНТИЧНИХ 
ПОБАЧЕНЬ»  
(Франція, 2013)
Режисер Шарль Немес
Чомусь видається, що деякі 

історії можуть траплятися суто 
з французами і тільки вони з 
характерним для себе шармом 
можуть розрулювати ці історії. 
Традиційна для французького 
кіно плутанина життєвих доль 
та ситуацій, яка врешті зводить 
арт-бізнесменів із овдовілими 
банкіршами, а звичайних робо-
тяг, які заправляють авто олією, 
з богемними жіночками) І все це в мальовничих місцях та з хоро-
шою долею європейського гумору. Можна)

«12 РОКІВ 
РАБСТВА»   
(США, 
Великобританія, 2013)
Режисер Стів МакКуін  
Перефразовуючи Винниченка, 

деякі фільми без брому дивити-
ся важко. І вже не так важливо, 
яких політичних поглядів ти до-
тримуєшся, наскільки добре зна-
єш історію і знаєшся на складних 
перипетіях минулого. В розрізі 
питомо людського – коли біль і 
страждання, від яких не застрахо-
ваний ніхто, превалюють над всім 
гуманним, багато чого починаєш 
переосмислювати. Як і давню тезу 
про те, що людина людині вовк... Оскароносна робота Стіва Мак-
Куіна має довершений вигляд: її епохальність пропрацьована до 
найменших деталей, акторський склад тупо вражає, а сама історія 
викличе скупі сльозинки навіть у вкрай загартованих життям чо-
ловіків. Варто! 

 «ЕПІДЕМІЯ» 
(Іспанія, Франція, 2013)
Режисери Давид Пастор, 

Алекс Пастор
Не особливо розрекламована 

постапокаліптична історія, яка 
трапилася зі світом у 2013-му... 
Людство зіткнулося з таємничим 
вірусом агорафобії – боязні від-
критого простору. Люди живуть у 
підземках, офісних приміщеннях, 
вбивають одне одного за їжу і по-
мирають, щойно втрапляють на 
вулицю. Головний герой – житель 
Барселони, втрачає в бурях ката-
клізмів свою вагітну дружину і, 
мандруючи підземними комуніка-
ціями, намагається відшукати її. Пройти потрібно буде багато і ге-
рою, і людству для того, щоб якогось дня між порослими травою та 
мохом хмарочосами вільно крокувало юне покоління землян, яке 
не боїться агорафобії. Вартісний, вдалий фільм, для поціновувачів 
тематики постапокаліпсису і просто шанувальників добротного 
психологічного кіно. Варто!

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНАГУРТ «НЕ-
АНГЕЛИ» 
Початок: 

22:00 
Місце: 
«Opera Dance Club» 
Деталі за телефоном 
095-036-37-77

ЧЕМПІОНАТ З КІОКУШИНКАЙКАН-
КАРАТЕ  

Початок: 10:00 
Місце: «Адреналін-сіті» 
Відбудеться молодіжний чемпіонат 
України серед дітей, юнаків та юніорів. 

Деталі за телефоном (0332) 78-72-21 

КОНЦЕРТ «BLUES KOLO» 
Початок: 21:00
Місце: «Карабас Барабас» 
Виступатимуть представники джазового 
проекту «Jazz Kolo». Серед музикантів – 

Андрій Кохан, Олександр Павлов, Валерій Коваленко 
та Ігор Закус. 
Деталі за телефоном 066-600-40-02

ГУРТ «OUTCRY»
Початок: 21:00 
Місце: клуб «Оболонь»  

Луцький гурт, який торік перетнув 15-річну межу в 
своїй історії, цієї неділі гратиме рок-хіти.
Деталі за телефоном 050-215-41-56

ВИСТАВА «МОЯ ЧАРІВНА ЛЕДІ»
Початок: 18:00
Місце: Волинський обласний музично-
драматичний театр імені Тараса Шевченка  
Показуватимуть мюзикл на дві дії за п’єсою 

Бернарда Шоу «Пігмаліон». 
Деталі за телефоном (0332) 72-54-60

АФІША

БЕРЕЗНЯ
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Ірина КАЧАН

мериканська кінострічка 
«Далласький клуб 

покупців» стала особливою в 
житті двох голлівудських зірок. 
За талановиту акторську гру 
Метью Макконахі та Джаред Лето 
отримали найпрестижніші світові 
кіновідзнаки – перші у житті 
«Оскари» й «Золоті глобуси». 
Макконахі – за найкращу чоловічу 
роль, Лето – за найкращу 
чоловічу роль другого плану. 

НЕЙМОВІРНІ ПЕРЕВТІЛЕННЯ 
МЕТЬЮ МАККОНАХІ ТА ДЖАРЕДА ЛЕТО

Світова прем’єра фільму «Дал-
ласький клуб покупців» відбулася у 
вересні 2013 року. У вітчизняних кі-
нотеатрах стрічка з’явилася цьогоріч 
у березні. Власне тепер український 
глядач має змогу оцінити і саму біо-
графічну кіноісторію, і блискучу гру 
Макконахі та Лето, які, можна смі-
ливо стверджувати, досягли верши-
ни своєї акторської майстерності, 
зігравши, цілком імовірно, найкращі 
ролі у кар’єрі. 

Біографічну драму зняв режисер 
Жан-Марк Валле на основі одно-
йменного роману. Події розгорта-
ються в американському місті Дал-
ласі у 1985 році. 

Родео-ковбой і електрик Рон Ву-
друф, якого грає Метью Макконахі, 
насолоджується своїм аморальним 
життям: гулянки, алкоголь, нарко-
тики, жінки. Утім випадковий секс із 
незнайомкою назавжди змінює його 
життя і зводить з тими, кого він ще 
донедавна зневажав. 

Лікарі діагностують у Рона СНІД, 

за прогнозами медиків, йому ли-
шається жити 30 днів. Та головний 
герой не вірить, що на нього чекає 
швидка смерть і, лишаючись сам на 
сам зі страшною недугою, починає 
боротьбу за своє життя, лікуючись 
нетрадиційними ліками.

У той час саме розпочинається 
випробування на ВІЛ-позитивних 
першої антиретровірусної терапії 
– АЗТ (Азидотимідін). У 1985 році, 
коли відбувається дія фільму, було 
висунуто теорію про ефективність 
АЗТ у продовженні життя паці-
єнтів з ВІЛ-інфекцією, і препарат 
було запатентовано з цим призна-
ченням.

Рон Вудруф доходить висновку, 
що АЗТ просто сповільнює остаточ-
не вбивство людини. Не віднайшов-
ши підтримки з боку медиків, він 
вирішує самостійно боротися з віру-
сом, влаштовуючи нелегальний про-
даж заборонених у США препаратів 
ВІЛ-позитивним, які він постачає 
з-за кордону. В його «клуб покупців» 

навідуються різні люди, серед яких 
більшість – представники ЛГБТ, які 
готові заплатити йому і продовжити 
своє життя.

Головний герой – яскраво ви-
ражений гомофоб, який, потра-
пивши у світ вільнодумних ВІЛ-
позитивних геїв, стає «своїм» серед 
цих людей. До того ж, колишні друзі-
гетеросексуали відрікаються від хво-
рого на СНІД Рона, тому він починає 
по-іншому сприймати своє нове ото-
чення. 

Джаред Лето у стрічці зображає 
ВІЛ-позитивного транссексуала Ре-
йона, який стає компаньйоном Рона 
у збуті заборонених медикаментів. 
Та через наркозалежність Рейон по-
мирає.

Рону Вудруфу, всупереч прогно-
зам лікарів, вдалося прожити сім 
років, які глядач бачить спалахами. 
Втім враження від образу головного 
героя неоднозначне. Рона ми бачимо 
вольовою людиною, яка до останньо-
го змагалася за право жити. Та осо-

бливого захоплення чи співпережи-
вання герой Макконахі не викликає. 
Утім для людей, які зіткнулися з ВІЛ, 
цей фільм, без сумніву, стане осо-
бливим як яскрава історія боротьби 
за життя, хоч і без хеппі-енду.

А
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Юлія Батенкова-Бауман 
народилася 20 вересня 1983 року в 
Ковелі. Заслужений майстер спорту 
України.

НАГОРОДИ НА ПАРАЛІМПІАДАХ: 

Турин, 2006 рік
Срібло – лижні перегони на 10 км; 
біатлон, 12,5 км.
Бронза – лижні перегони на 5 км; 
лижні перегони на 15 км; лижні 
перегони, естафета 3 x 2,5 км.

 Ванкувер, 2010 рік
Срібло – лижний крос на 15 км; 
лижні перегони, індивідуальна 
гонка на 5 км; лижні перегони, 
естафета 3х2,5 км.
Бронза – біатлон, індивідуальна 
гонка на 12,5 км.
Сочі, 2014 рік
Срібло – лижні перегони на 15 
км; лижні перегони на 1 км; лижні 
перегони на 5 км; вільний стиль.
Бронза – біатлон, 6 км.

ПЕРСОНА

У такий спосіб українські паралімпійці виказували у Сочі свій протест 
війні Росії проти України.

«СРІБНА ЛЕДІ» ПОЇДЕ «СРІБНА ЛЕДІ» ПОЇДЕ 
ПО ЗОЛОТО ДО КОРЕЇПО ЗОЛОТО ДО КОРЕЇ

Юрій КОНКЕВИЧ

отири з двадцяти п’яти 
медалей, які привезли 
додому українські 

паралімпійці із Сочі, на рахунку 
волинянки Юлії Батенкової-Бауман. 
Для Юлі це були вже треті змагання 
такого рівня. Ковельчанка в Турині 
2006 року та у Ванкувері 2010-
го виборола 9 медалей у лижних 
гонках та біатлоні. Тому Батенкова-
Бауман була однією з головних 
«золотих» надій України в Сочі. Щодо 
«золота», то якийсь злісний нефарт 
супроводжував нашу спортсменку, а 
от щодо медалей, то тут Юля сповна 
винагородила себе за відданість 
спорту, а вболівальників – за щиру 
підтримку. 
У дитинстві Юля ходила на гімнастику. 
Після автокатастрофи, що сталася у 
1991 році, дівчинка втратила праву 
руку. Через кілька років Юля пішла в 
легку атлетику, стала багаторазовою 
чемпіонкою України на дистанціях 
400 м і 1500 м. З 2004 року Батенкова 
перейшла у зимовий спорт – лижні 
гонки та біатлон. 

– Юлю, як вам змагалося на цій 
Паралімпіаді?

– Настрій під час змагань був хо-
рошим. Особливо тоді, коли вигравала 
медаль. Але надалі псувався, бо усві-
домлювала, що не було заповітного 
«золота». Вже аж руки опускалися че-
рез це. Чомусь іде повз руки «золото». І 
я не розумію, і ніхто не може збагнути. 
Містика якась! Але будьте певні – я не 
здамся. 

Отже, буду готуватися до наступ-
ної Олімпіади, вже четвертої для мене. 

«ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» 
РОЗМОВЛЯЛИ ІЗ ВОЛОДАРКОЮ РОЗМОВЛЯЛИ ІЗ ВОЛОДАРКОЮ 
ЧОТИРЬОХ МЕДАЛЕЙ ЧОТИРЬОХ МЕДАЛЕЙ 
ПАРАЛІМІАДИ В СОЧІ ЮЛІЄЮ ПАРАЛІМІАДИ В СОЧІ ЮЛІЄЮ 
БАТЕНКОВОЮ-БАУМАНБАТЕНКОВОЮ-БАУМАН

– Який виступ на цих іграх дався 
тобі найважче?

– Найважче було бігти 15-
кілометрову гонку. Там я спочатку лі-
дирувала, але все ж програла 3,9 секун-
ди. Дуже розсердилася на себе, було 
образливо, адже виклалася на 200%. 
Остання гонка в Сочі – на 5 кіломе-
трів – також важка була. Це був фініш 
змагань, накопичилася втома, та й су-
перники дуже сильні були. Тому друге 
місце в таких умовах стало хорошим 
результатом. Для цього тренуватися 
треба, і не рік. 

– Ти зовсім мало програла пере-
можці гонки на один кілометр. Мож-
на стверджувати, що така дистанція 
– лотерея і тут все вирішують долі 
секунди?

– Річ у тім, що гонка на один кіло-
метр коротка і дуже непередбачувана. 
Усе може статися. Виграти може той, 
кому просто поталанить на дистанції.

– Спортсмени-лижники і біатло-
ністи нарікали на важку трасу в Сочі 
– перепади висот, дуже круті спуски 
та підйоми. Ви змагалися на такій са-
мій трасі?

– У нас траса була трохи інша, але 
також достатньо важка. 

– Це вже треті Ігри для тебе. Що 
скажеш про організацію в Сочі? Чи 
комфортно вам там змагалося?

– Організація в Сочі була на дуже 
високому рівні. Чесно кажучи, ще ніде 
так круто не було. Люди дуже приві-

тні. Росіяни також дуже переживають 
за всі ці військові питання. Повірте, 
прості люди дуже привітні були до нас. 
Попри очікування, що нам погрожува-
тимуть під час змагань, нічого такого 
не можу пригадати. 

Але ми однаково показували влас-
ні форми протесту проти того, що ро-
бить Росія щодо нашої країни. 

Ви знаєте, що тільки по одному 
спортсмену від України відкривали і 
закривали Паралімпіаду. А коли укра-
їнцям вручали медалі, ми не раділи, а 
також закривали їх на п’єдесталі ру-
кою. 

– Чи правда, що російський пре-
зидент останньої миті передумав на-
городжувати чемпіона з України?

– Так, Путін приїхав вітати сво-
го спортсмена, який стовідсотко-
во мав виграти біатлонну гонку, але 
харків’янин Віталій Лук’яненко сплу-
тав йому всі карти. Коли дійшла чер-
га до церемонії нагородження, Путін 
уник її і не потиснув руку Віталику. 

– Чи правда, що в Сочі було дуже 
тепло під час змагань?

– Так, спека дошкуляла. Я справді 
15-кілометрову гонку бігла у футболці. 
Надворі було близько двадцяти граду-
сів тепла! 

– Коли і як ви приїдете додому?
– Після фінішу змагань поїду до 

Києва, адже в нас із чоловіком там 
є квартира. Але якщо викличуть, то 
приїду і до Луцька. 

Вона відбудеться у Південній Кореї. 
Якби виграла «золото» у Сочі, можли-
во, вже залишила б спорт. 

Коли закінчилися змагання, під-
рахувала, що тепер з тринадцяти моїх 
олімпійських медалей вісім – срібні. 
Мене в команді жартома називали 
«срібною леді».

– Усі знають, що участь українців 
на іграх в Сочі була під загрозою… 

– Перед початком Паралімпіади в 
Сочі обговорювали ймовірний її бой-
кот. Мали довгі збори з цього приводу. 
Дуже переживали, адже всі спортсмени 
довго й настирно йшли до цих стартів. 
Тому вирішили, що виступати буде-
мо, але участь в різних офіційних за-
ходах офіційних осіб буде скасовано. 
Спортсмени не мали страждати і, як 
засвідчили події, рішення не зніматися 
було правильним – весь світ побачив, 
що Україна є, що вона єдина, що вона 
сильна і демонструє свою миролюбну 
позицію.

– Чи не зривалася передолімпій-
ська підготовка у зв’язку з подіями в 
Україні?

– Ні, підготовка не зірвалася через 
революцію. Єдине, що дошкуляло, – це 
відсутність снігу в Європі цього року. 

– Наша збірна мала конкретне за-
вдання щодо медального заліку? Чи 
ви перед стартом вирішили просто 
якнайкраще виступити?..

– Якихось конкретних завдань не 
мали, але всі спортсмени знали, що 
Україна на цих змаганнях традицій-
но в медальному заліку на другому-
третьому місцях іде. Тому слід було 
триматися, не осоромитися. 

– Які гонки на Паралімпіаді тобі 
давалися важче або легше – біатлонні 
чи стандартні лижні?

– Мені завжди легше давався «глад-
кий» біг без стрільби. Можливо, через 
те, що я дуже емоційна людина, а в бі-
атлоні потрібно мати сталеві нерви. 

– Нашу команду консультували 
тренери головної біатлонної команди 
країни?

– Так, нас тренують тренери із 
«здорового» спорту. Загалом трену-
вальний процес не відрізняється від 
тренувань наших колег-партнерів. 

Ч 

Тетяна ГРІШИНА 

Лучанці Ганні Сухарчук 17 березня пішов 
101 рік. Розмова з нею дивує, адже жінка на 
власні очі бачила «поляків-панів», «совєтів-
окупатнів». От лише незалежній Україні все 
ще бажає отої незалежності.

Народилася довгожителька в селі Корше-
ві Луцького району в 1914 році. У сім’ї зростало 
п’ятеро дітей, але рідним для Ганни був лише брат, 
який помер у ранньому віці. До школи ходити не 
довелося, втім життя навчило і письма, і читання, і 
російської та польської мов. 

«Тяжко мені було, але куди діватися? Коли до-
росла до 16 років, то одна знайома служила в панів 
наймичкою. Вона мене і покликала на роботу. Вла-
штували нянькою», – розповідає Ганна. 

Другу світову війну пережила в Росії, бо пра-

цювала в «оженіка» (військового), у сім’ї команди-
ра Луцького воєнного округу, якого тоді дислоку-
вали в Москву. За кордоном довелося важко, багато 
працювала. Вихідні – дві години на тиждень. Втім 
зізнається, що в сім’ї ставилися до неї добре. На-
віть на подарованій фотокарточці запис: «Милой 
Анечке». 

«Розказувала якось, що стоїть на балконі в Мо-
скві, а сусідка питає: «Ти чого така зажурена?», а 
вона й каже: «Мені Україна пахне, хочу додому», – 
пригадує дочка ювілярки Лариса Михальчук. 

Опісля поїхала з родиною до Німеччини, а зго-
дом повернулася на батьківщину. Тут у 1948 році 
зустріла чоловіка. Зізнається, що виходити заміж 
не хотіла, бо самій легше прожити було. 

«Фабрик не було, заводів не було. Хто мав спе-
ціальність, той жив», – згадує пані Ганна. 

Втім пошкодувала дворічну дитину майбут-
нього чоловіка, яка залишилася без матері. Рідних 

дітей так за все життя Ганна і не мала. 
Про покійного чоловіка відгукується добре: 

працьовитий, не пив, не гуляв. До слова, і сама юві-
лярка алкоголю не вживала. Секрету свого довго-
ліття не знає: все життя працювала, їла просту їжу. 
Нині має проблеми з очима, та й деколи пам’ять 
підводить.  

«На дискотеки не ходила в молодості. Ай… Мо-
лодість моя минула… не розкішно. Молодості я не 
бачила. Мусила працювати», – зітхає пані Ганна. 

«Хотілося б, звичайно, кращого життя. А за-
раз я непогано живу. Аби не гірше», – говорить 
ювілярка. Новини слухає, втім політики її вже не 
цікавлять. 

«Хочеться спокою, аби Україна зацвіла. Раніше 
було як за Польщі: ти хам, ти хлоп. Нас, українців, ні 
за що не мали. Прийшли «совєти» і ніби звільнили 
нас, але насправді вони нас завоювали. Не дай, Боже, 
аби чужа нація була», – розмірковує довгожителька. 

100-РІЧНА ЛУЧАНКА ПАМ’ЯТАЄ І ПОЛЬСЬКИХ 
ПАНІВ, І ПЕРЕМОЖЕНУ НІМЕЧЧИНУ

МНОГІЇ ЛІТА  
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КУБОК ЄВРОПИ З МЕТАНЬ

ВОЛЕЙБОЛ

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

У Португальському місті Лейрії завершився 
зимовий Кубок Європи з метань. За 
результатами змагань українці на 
португальській землі вибороли три медалі – 
«золото» та два «срібла».

Альона Шамотіна другий рік поспіль ви-
грає срібну медаль з метання молота серед мо-
лоді. Результат 67,87 м став особистим рекордом 
спортсменки. Ще одне «срібло», і також у зма-
ганнях серед молоді, виграла дискоболка Вікто-
рія Клочко (53,74 м).

А от єдине «золото» серед українських 
збірників дісталося волинянину Максимові 
Богдану. У  метанні списа серед молоді  він по-
казав результат 83,41 м, який став найкращим 
показником нинішнього сезону в світі. Понад 
сім метрів програв Максиму срібний призер 
Кубка чех Ян Кубеш – 76,15. Росіянин Єгор Єр-
мошин з результатом 74,71 став третім.

Також волинянин встановив молодіжний на-

ціональний рекорд. До речі, попередній рекорд – 
83, 28 м – протримався майже шість років. 

– Результатом задоволений і водночас ні, 
бо міг виступити ще краще, – пояснює Мак-
сим. – Поїхав сам без свого вчителя. Не було 
моральної підтримки і підказати він нічого не 
міг. Тому сам психологічно налаштовувався і 
метав. Трохи важкенько було. Я не міг поста-
вити себе на місце.

Позитивного результату волинянину вда-
лося досягти лише з четвертої спроби. Від ре-
шти двох спортсмен відмовився, щоб вберегти 
себе від травм, бо попереду цілий сезон.

Не приховує своєї радості від успіху учня і 
тренер Максима Володимир Сахарук. 

– Максим дуже добре виступив, бо це і на-
ціональний рекорд України, і золота медаль 
Кубка Європи, – розповідає тренер. – І на 
сьогодні це найкращий результат року у світі 
серед молоді й серед дорослих. У Португалії 
йому не було рівних, за перше місце серед до-
рослих був результат 81,60, а він майже на два 

метри далі метнув. А зважаючи на умови тре-
нування на Волині, результат чудовий. У нас 
умови кам’яного віку. 

Максим Богдан є членом національної збір-
ної України, він один з претендентів на участь 
в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 
році. Для того щоб підготувати спортсмена до 
світового форуму такого рівня, тренеру потріб-
но постійно їздити з ним на змагання і шукати 
шляхи, як правильно поставити тренувальний 
процес. Але, на жаль, фінансування не завжди 
дозволяє Володимирові Івановичу супрово-
джувати свого учня. 

– Цього року в нас дуже відповідальні зма-
гання у Цюриху, а готуватися ніде, – продовжує 
Сахарук. – Раніше ми їздили в Крим. У Ялті в 
нас була своя легкоатлетична база, а тепер їха-
ти нікуди. Бази іншої немає, ми опинилися в 
глухому куті. Зараз потрібно їхати на «Діаман-
тову лігу» в Катар. А де готуватися? Чиновни-
кам потрібні тільки результати, а як готувати 
спортсмена – це нікому не цікаво.

АДРЕНАЛІН І БРОМ ДЛЯ КВАРЦЯНОГО

Кичак, якщо не зазнається, вирішить 
голкіперську проблему «Волині»

М Команда І В Н П PМ О
1 Шахтар 18 13 2 3 41 - 14 41
2 Динамо 18 11 3 4 36 - 20 36
3 Дніпро 17 10 5 2 33 - 18 35
4 Металіст 17 9 7 1 31 - 15 34
5 Чорноморець 17 9 5 3 18 - 11 32
6 Ворскла 18 6 8 4 26 - 27 26
7 Зоря 18 6 7 5 21 - 17 25
8 Металург Д 18 6 6 6 27 - 31 24
9 Волинь 18 6 5 7 18 - 26 23

10 Карпати 17 4 7 6 18 - 23 19
11 Севастополь 18 5 4 9 19 - 33 19
12 Іллічівець 18 5 3 10 15 - 21 18
13 Говерла 18 4 3 11 15 - 27 15
14 Металург З 18 1 5 12 16 - 32 8
15 Таврія 18 2 2 14 13 - 32 8
16 Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

22 ТУР. РОЗКЛАД МАТЧІВ
22 БЕРЕЗНЯ
Чорноморець – Таврія
Динамо –  Металург
Шахтар – Дніпро
ФК Севастополь – Металіст

23 БЕРЕЗНЯ
Говерла – Карпати
Волинь –  Ворскла
Зоря  – Металург

Перемога – і одужуйте, Віталію Володимиро-
вичу. 

САЧКО В ГОСТЯХ У КВАРЦА
Наступний тур відкриє футбольну весну в 

Луцьку. «Волинь» чекатиме у гості полтавську 
«Ворсклу». І це буде знакове протистояння. 
Передусім це команда легенди лучан Василя 
Сачка, який став грозою кіперів українсько-
го чемпіонату саме у «Волині», і завдяки на-
ставнику «Волині». Кварцяний одужує після 
операції, і команду так само готуватиме «під-
корювач Львова» Володимир Дикий. З огляду 
на турнірне становище команд (полтавчани 
на відстані якихось 4 очок), перший весня-
ний матч на «Авангарді» та більш ніж бойову 
нічию в матчі першого кола у Полтаві (3:3) 
чекаємо на видовище. В обох командах є ка-
дрові втрати – у Сачка не гратимуть дисквалі-
фіковані за перебір карток Дедечко і Сапай, в 
Дикого – травмовані Сімінін та Шабанов. 

Початок матчу «Волині» та «Ворскли» 
ранній як для Луцька – 15.00.

Павло ФІЛОНЮК

«ХТО НЕ СКАЧЕ, ТОЙ МОСКАЛЬ»
Першого весняного матчу «Волині» чека-

ли нетерпеливо. Щойно було оголошено про 
новий календар, уболівальники почали шу-
кати варіанти доїзду до Львова, гарантуючи 
«хрестоносцям» підтримку в західноукраїн-
ському дербі. Фанати цього разу турбувалися 
суто про результат матчу, а не про те, як дава-
тимуть відсіч або ж нападатимуть самі на уль-
трас із «Карпат». Нагадаємо, що в дні бурем-
них і трагічних подій у Києві фанати майже 
всіх клубів Прем’єр-ліги домовилися про мир 
та уникнення образ. 

Й очікування свята, а не обміну матюків 
на трибунах справдилися! Жодної петарди на 
стадіоні «Україна», жодного «кривого» слова, 
а тільки спільне вигукування патріотичних га-
сел і виконання національного гімну. 

«Волиняни» приїхали до Львова із новими 
банерами, які нагадували про хлопців з Небес-
ної сотні, а також дуже точно скеровували ро-
сійського президента на шляху до ефемерного 
об’єднання совєтських земель: «ПТН ПНХ». 
Після традиційного на «Україні» жартівливо-
го перфоменсу «Хто не скаче – той москаль!» 
затанцював увесь стадіон, включаючи сектор з 
фанами «Волині». Завжди б так!

ЗВИЧАЙНІСІНЬКЕ ДИВО
І, власне, про поєдинок. Матч у Львові 

перервав безвиграшну гостьову серію «Воли-
ні», яка нараховувала 15 ігор (+0=5-10, 11:33). 

Востаннє лучани перемагали на чужому полі 
ще у 2012 році – в Полтаві (24 листопада). Пе-
рервані й інші неприємні тенденції «Волині». 
Наприклад, команда вперше за 10 років змо-
гла виграти у «Карпат» – 5 матчів перед цим 
лучани програли, два звели у нічию, різниця 
голів – 2:11. Окремо скажемо, що 415 хвилин 
«Волинь» не могла забити на стадіоні «Укра-
їна» (27.03.2014 р., «Карпати» – «Волинь» 0:1, 
гол Сачка).

Звісно, героєм матчу у Львові став голкі-
пер Артем Кичак (хоч сам Артем скромно за-
значив у післяматчевому інтерв’ю, що просто 
робив свою воротарську роботу). Навіть убо-
лівальники «Карпат» просили Артема сфото-
графуватися на згадку після матчу. 

Слова Кичака справді дуже скромні з огля-
ду на вісім (!) відбитих ударів, які «Карпати» 
завдали у площину воріт «Волині». Це найкра-
щий показник гри голкіперів у 21 турі УПЛ. 
З цих восьми спроб принаймні чотири були, 
як кажуть, «мертвими». Тому не дивно, що у 
львів’ян в середині другого тайму вже й руки 
опускатися почали: б’ємо-б’ємо тому Кичаку, 
а він усе «тягне». Лучани ж зрозуміли, що за 
такої загалом посередньої власної гри в атаці 
щастя шукати варто у контратаках. 

Що й зробили Бікфалві з Козьбаном на 76 
хвилині. Ерік простояв чи не увесь матч, але 
бездоганним пасом знайшов ривок Козьбана у 
вільну зону, а Дмитро зловив на приході гол-
кіпера господарів. 0:1 і справу було зроблено. 

«КОНТИНІУМ-ВОЛИНЬ-
УНІВЕРСИТЕТ» 
ФІНІШУВАВ НА 
П’ЯТОМУ МІСЦІ 
СУПЕРЛІГИ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Луцькі волейболістки відіграли 
останні матчі сезону з тернопільською 
«Галичанкою». Перед туром залишалися 
ще примарні шанси на вихід у «Фінал 
чотирьох», але волинянки не мали права 
на помилку. Та вже першого ігрового 
дня «Волинь» віддала останню путівку 
тернополянкам.

«Континіум-Волинь-Університет» 
«Галичанка-ТНЕУ-УкрІнбанк» – 0:3 (25:27, 
22:25, 15:25) та 3:0 (25:22, 25:19, 25:23)

«Галичанка» зняла всі знаки питання 
вже у перших двох партіях. Вигравши їх, 
підопічні Андрія Романовича автоматично 
потрапили у четвірку кращих національної 
першості. Та гості цим не обмежилися і у 
третьому сеті розгромили волинянок.

Зовсім інша гра була у матчі-відповіді. 
Лучанки хоч і не володіли 100% перевагою, 
але у відповідальні моменти змогли 
забивати важливі м’ячі. Зазначимо, що 
за розбіжність поглядів з колегією суддів 
головний тренер ВК «Континіум-Волинь-
Університет» Богуслав Галицький отримав 
червону картку. Тому лучанки дві партії 
догравали під наглядом помічника тренера 
Олени Алексєєвої.

Якщо другий сет господарям 
майданчика дався більш-менш легко, то 
у третьому на команди чекали гойдалки 
в рахунку з великою амплітудою. На 
подачах Юлії Молодцової господарі взяли 
п’ять пунктів – 5:0. «Галичанка», своєю 
чергою, організувала грандіозний кам-бек 
і зупинилася за крок до перемоги у сеті – 
18:23. Та зв’язка лучанок Анна Житовоз 
зуміла на своїх подачах кардинально 
змінити картину гри. Кілька ейсів і сильні 
атаки Анни Галицької з четвертої зони 
подарували луцьким уболівальникам 
останню перемогу в сезоні – 25:23. 

Останню, бо ВК «Сєвєродончанка», 
яка мала приїхати на перенесені ігри 12-го 
туру, відмовилася, за що отримала технічну 
поразку. Отож, ВК «Континіум-Волинь-
Університет» завершив ХХІІІ чемпіонат 
Суперліги на п’ятій сходинці.

ПОКИ ВИГРАВАВ ЄВРОПЕЙСЬКЕ «ЗОЛОТО», РОСІЯНИ ЗАБРАЛИ ТРЕНУВАЛЬНУ БАЗУ
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 13 березня 2014 року.

АНЕКДОТИ

На старій фотографії – одне з 
приміщень колишньої Луцької 
української гімназії. Її відкрили в 
місті у 1895 році. У 1920-х ця школа 
була одним із центрів української 
громади Луцька поряд із чеською, 
караїмською, єврейськими та 
польськими школами. У 1939 
році радянська влада закрила 
її як «розсадник українського 
націоналізму». Зараз будівля 
використовується під офіси.
Школа відома тим, що в ній 
працювали відомі діячі. Модест 
Левицький, якому встановлено 
меморіальну дошку з барельєфом 
на стіні приміщення – письменник, 
культурний діяч, дипломат, лікар, 
викладач. Польську мову в школі 
викладав письменник, журналіст 
і громадський діяч Ярослав Галан 
– йому встановлено меморіальну 
дошку. Недовго в цьому 
приміщенні діяв музей, що його 
організував археолог та історик Ян 
Фітцке. Йому також встановлено 
дошку.
Архітектура будівлі цікава тим, 
що вона репрезентує дуже 
оригінальний стиль, який мало 
де в Україні трапляється в такій 

КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

кількості та розмаїтості, як у волинських 
містах. Це так званий цегляний стиль. Йому 
притаманне багате декорування з різьбленої 
цегли. Візерунок кожного фасаду неповторний 
завдяки широкій можливості застосування 

комбінацій з цегли. Будинки цегляного стилю 
ніколи не штукатурять. Цей корпус Луцької 
української гімназії зроблено з цегли місцевого 
заводу Абрама Глікліха «Лучанин». На фасаді 
можна знайти цеглу з відповідним написом.

Народна прикмета: де Янукович 
– там і нещастя! Але, схоже, Путін 
про це ще не знає...

  
Кримські татари тікають у Львів 

до «бандерівців», від яких їх у Кри-
му захищають російські війська...

  
– Фімо, ти знаєш, я останнім 

часом намагаюся менше говорити 
російською.

– Шо таке, Ізю? Ти боїшся, шо 
тебе поб’ють українці?

– Нє, я боюся, шо мене при-
йдуть рятувати росіяни.

  
– Куме, а ви в курсі, що в Радян-

ському Союзі Ростов–на–Дону вва-
жали найбільш бандитським містом?

– То ось чому Януковичу там 
дали притулок!

  
У Путіна немає вусів тільки з 

однієї причини – він ще не визна-
чився, які відрощувати: як у Гітлера 
чи як у Сталіна.

  
Якщо пінгвінам в Антарктиді 

роздати російські паспорти й завезти 
туди хоча б одного «рускоговоряще-
го» папугу, то Антарктида ввійде до 
Росії на правах суб’єкта федерації.

  
Почувши по російському теле-

баченню, як добре живеться гро-
мадянам Росії, жителі Брянської, 
Смоленської, Костромської, Кеме-
ровської та інших областей висло-
вили бажання теж увійти до складу 
Росії слідом за Кримом.

  
1555 р. – приєднання Сибіру, 

1783 р. – приєднання Криму, 1920 р. 
– приєднання Криму, 1944 р. – при-
єднання Криму, 2014р. – приєднан-
ня Криму. Може, досить уже? Бачи-
те – щось погано приєднується...
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АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 21 – 27 БЕРЕЗНЯ 
ОВЕН (21.03–20.04)
Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)

Сприятливий тиждень для продуктивної робо-
ти, але нещасливий. Пасивність протипоказана. 
Час  вдалий для операцій з грошима, інтенсив-
них фізичних навантажень. Бажано піти в сауну 
і попаритися з потрібними людьми.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Микола Собуцький (13 травня 1961 р.)

Зорі радять старанно виконувати поставлене 
завдання і ні з ким не обговорювати свої дії. На 
роботі плани можуть змінитися через незавер-
шену роботу. Сни не мають значення, але спати 
на посту небажано. Сійте – вродиться!

БЛИЗНЯТА (22. 05–21.06)
Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)

Зорі кажуть, що розраховувати на допомогу 
ззовні не доводиться, тому усі дрова, яких на-
ламали останнім часом, доведеться прибирати 
самостійно. Сприятливий час для того, щоб 
узятися за свою зовнішність та побалувати себе 
косметичними процедурами.

РАК (22.06–23.07)
Олександр Свирида (8 липня 1967р.)

Можливий конфлікт із керівництвом. Не варто 
сперечатися і доводити свою правоту – доля 
обласкає вас за колишні заслуги. Ваші чарівність 
і неповторність допоможуть досягти потрібного 
результату на переговорах. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Олександр Мартинюк (11 серпня 1974 р.)

Докори сумління даремні. Дійте – і винагоро-
джені будете. Відмовитеся від співпраці з нена-
дійними партнерами. До Левів у клітку в цей час 
зайде не кожен сміливець.

ДІВА (24.08–23.09)
Сергій Слабенко (28 серпня 1968 р.)

Ризикувати цього тижня не варто, можуть ви-
никнути фінансові проблеми. Отримаєте у по-
дарунок від долі зустріч із людиною з минулого, 
яка вас надихне. 

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Ігор Алексеєв (1 жовтня 1972 р.)

Тиждень варто присвятити самоосвіті й 
роботі з інформацією. Потрібно подбати і про 
розв’язання фінансових питань. Доведеться 
звернутися по допомогу й пораду до свого кура-
тора, інакше виникнуть проблеми.

СКОРПІОН (24.10–22.11)
Юрій Вербич (26 жовтня 1959 р.)

Доведеться поборотися за справедливість. Ке-
рівник може влаштувати позапланову перевір-
ку. Недоліки в роботі можуть стати відомими 
оточенню. Доведеться посидіти понаднормово, 
щоб скласти пасьянс.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

Не варто псувати настрій колегам, краще при-
беріть на своєму робочому місці. У другій по-
ловині дня доведеться докласти багато зусиль, 
щоб переконати керівника у своїй правоті. 
Оточення може засудити ваші дії. 

КОЗОРІГ (22.12–20.01)
Сергій Григоренко (2 січня 1979 р.)

Чекає публічне визнання і слава. Успіхи від-
значать і вас нагородять. Впливова особа 
зацікавиться професійними досягненнями і 
запропонує партнерство. Цілком можливе за-
паморочення від успіхів.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Степан Івахів (24 січня 1968 р.) 

Складний і конфліктний тиждень. Не підда-
вайтеся паніці, утримайтеся від кардинальних 
рішень. Обговоріть справи у сімейному колі, за 
сніданком, обідом, вечерею тощо. Зорі нагаду-
ють, що кому війна, а кому…

РИБИ (20.02–20.03)
Петро Саганюк (8 березня 1950 р.)

Ваші бетонні редути тріщать під ударами арма-
тури. Намагатиметеся раціонально розподіли-
ти кошти й утриматися від великих придбань. 
Усе вдаватиметься, якщо зможете контролюва-
ти свої емоції. Не захоплюйтеся новим, нехай 
все тече старим руслом.
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