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ЦІНА ДОГОВІРНА
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ДЕПУТАТ ОБЛРАДИ ЗБИВ 
ДИТИНУ НА ПЕРЕХОДІ

У Луцьку на вулиці Львівській поблизу кафе «Вояж» 
сталася дорожньо-транспортна пригода. На переході 
чоловік на «Lexus LX570» збив дев’ятирічного хлопчика. 
«Хроніки Любарта» з’ясували, що за кермом автомобіля 
був депутат Волинської обласної ради від Партії регіонів 
Олександр Шубка.

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
ПРОБЛЕМИ ЛУЧАН 
РОЗВ’ЯЗУВАТИМЕМО 
РАЗОМ!
Кандидат у народні 
депутати від Луцька Ірина 
Констанкевич в рамках 
передвиборчих робочих 
зустрічей із лучанами 
відвідує медичні, освітні 
та соціальні заклади 
обласного центру Волині.

АВТОСТОП – МИНУЛЕ, 
«BLABLACAR» – СЬОГОДЕННЯ

Серед 
прогресивних 
користувачів 
інтернету дедалі 
популярнішим 
стає міжнародний 
сервіс «BlaBlaCar». 
А останнім 
часом цією 
транспортною 
послугою стали 
користуватися все 
більше українців.
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БУДЬТЕ ПИЛЬНІ ВИБОРИНАВКОЛО СВІТУ

ГЕННАДІЙ КРУК 
ПРО ПОЛОН У ПРО ПОЛОН У 
СЕПАРАТИСТІВ: 
«УДРУГЕ Я ЦЬОГО
НЕ ПЕРЕЖИВУ»

«ЗАПРОГРАМОВАНІ» «ЗАПРОГРАМОВАНІ» 
НА ВИБОРИНА ВИБОРИ
«ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» ПРОАНАЛІЗУВАЛИ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» ПРОАНАЛІЗУВАЛИ 

ПЕРЕДВИБОРНІ ПРОГРАМИ ВОЛИНСЬКИХ ПЕРЕДВИБОРНІ ПРОГРАМИ ВОЛИНСЬКИХ 
КАНДИДАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВКАНДИДАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ
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РОГАТІ

МЕР ПООБІЦЯВ НОВІ-МЕР ПООБІЦЯВ НОВІ-
СТАРІ ТРОЛЕЙБУСИ СТАРІ ТРОЛЕЙБУСИ 

Луцький міський голо-
ва Микола Романюк по-
обіцяв придбати два до-
даткові тролейбуси для 
Луцька. Відбудеться це 
невдовзі. 

– Ми робимо макси-
мум для того, щоб було 

більше тролейбусів, – за-
уважив мер. – Найближчим часом придбаємо у Поль-
щі ще два. Тому що новий український тролейбус ко-
штує два мільйони гривень.

За словами очільника обласного центру, поль-
ський уживаний тролейбус разом із розмитненням 
обходиться місту в 100 тисяч гривень. 

– Ви бачите 15-й маршрут, автобуси ми замінили 
тролейбусами, привели їх до ладу, пофарбували. Вони 
ще кілька років поїздять, – зазначив Романюк. – Усі 
інші наші тролейбуси, які є в Луцьку, уже двічі про-
ходять термін експлуатації.

У ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА У ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА 
РЕМОНТУЮТЬ СОБОРРЕМОНТУЮТЬ СОБОР

У Луцьку реставрують Свято-Троїцький кафедраль-
ний собор, пам’ятку архітектури національного значен-
ня, пише «ВолиньPost». Із травня 2014 року ведеться 
реставрація дзвіниці й головного фасаду храму.

За словами інженера з технагляду за спорудами, що 
перебувають у власності та користуванні Волинської 
єпархії УПЦ КП Надії Мироненко, ведеться реставрація 
усієї будівлі, яка триватиме кілька років. Реставрувати-
муть будівлю і ззовні, і всередині, однак акцент робити-
муть на фасаді храму через його занедбаний стан. 

Держава стала ініціатором і обіцяла профінансува-
ти реставрацію. Однак у зв’язку з подіями в країні Во-
линська єпархія УПЦ КП змушена проводити роботу 
самостійно, використовуючи власні кошти без залучен-
ня фінансової підтримки з бюджету.

SOS! У РАЗІ БІДИ СХОВИЩ НА 
ВСІХ ЛУЧАН ЗАБРАКНЕ

ЗБЕРЕГТИ ПАМ’ЯТКУ

ДЕПУТАТ ОБЛРАДИ ЗБИВ 
ДИТИНУ НА ПЕРЕХОДІ

УЧАСНИКАМ АТО 
ТА ЇХНІМ СІМ’ЯМ 
ДОПОМАГАТИМЕ
НОВОСТВОРЕНИЙ 
ЦЕНТР
Днями розпочав роботу Волинський центр 
допомоги учасникам Антитерористичної 
операції. Запустили його в роботу активісти 
«Самооборони Майдану Волині», волонтери й 
навіть переселенці.

Центр має на меті скоординувати усі во-
лонтерські рухи та напрямки роботи, пов’язані 
з наданням допомоги бійцям АТО, також по-
раненим та загиблим і їхнім родинам, пошуком 
зниклих безвісти та полонених.

У Центрі працюють відділи: юридичної 
допомоги учасникам АТО; розшуку полонених 
і безвісти зниклих бійців; допомоги пораненим 
бійцям та їхнім родинам; допомоги родинам 
загиблих бійців; логістичної допомоги для 
учасників АТО. 

Волинський центр допомоги учасникам 
АТО розташований за адресою: місто Луцьк, 
вулиця Червоного Хреста, 16. Контактні теле-
фони: тел./факс +38 (0332) 77 17 56, тел. +38 
(0332) 77 17 57; +38 (098) 414 48 80, +38 (066) 
580 63 60, +38 (093) 251 36 06. Зв’язок в інтер-
неті: www.volynsos.com.ua, www.facebook.com/
volynsos/info, volynsos@gmail.com.

СВОЇ ДЛЯ СВОЇХБУДЬТЕ ПИЛЬНІ

Чи не у найкращому стані нині сховище Луцької міської клінічної лікарні, 
яке розраховане на 150 важкохворих

уцькі владці визнають, що, 
попри напружену ситуацію в 
державі, у Луцьку аж ніяк не всі 

споруди цивільного захисту готові до 
надзвичайних подій. Тож у разі небезпеки 
заховатися зможуть не всі.

– Ситуація непроста, ми мусимо бути го-
тові до всього. Кожен житель міста має знати, 
куди в разі непередбачуваних обставин мож-
на сховатися, – каже міський голова Луцька 
Микола Романюк. – На жаль, зараз у нашому 
місті не всі сховища готові до використання 
за призначенням. 

За словами начальника управління з пи-
тань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Юрія Кирилюка, на сьо-
годні фонд захисних споруд міста складає 125 
об’єктів на 32 тисячі осіб, з яких 62 сховища, 
13 протирадіаційних укриттів, 22 приміщен-
ня для пристосування під протирадіаційні 
укриття, 28 підвальних та інших приміщень.

Також населення може використовувати 
для укриття підвальні приміщення житлових 
будинків, особисті підвальні та інші примі-
щення, які в період воєнного стану можуть 
захистити від дії бомб, снарядів та куль, але їх 
потрібно підготувати. 

У мерії запевняють, що департамент ЖКГ 
й житлово-комунальні підприємства здій-
снюють системні перевірки підвальних при-
міщень багатоповерхових житлових будинків 
та працюють над підготовкою їх до викорис-
тання у разі потреби, з метою стовідсотково-
го укриття населення міста.

– Станом на 1 жовтня із 97 сховищ, проти-
радіаційних укриттів та приміщень для при-
стосування під протирадіаційні укриття 39 
не готові до використання за призначенням, 
– констатує  Юрій Кирилюк. –  Із них 11 зато-
плюються ґрунтовими водами, практично всі 
вони потребують капітального або поточного 
ремонтів, доукомплектування систем життє-
забезпечення, заміни фільтро-вентиляційного 
та іншого інженерно-технічного обладнання, 
а деякі – списання.

Серед головних причин неготовності 
захисних споруд до використання є підто-
плення ґрунтовими водами, внаслідок чого 
руйнуються огороджувальні конструкції, ко-
розія та вихід з ладу систем життєзабезпечен-
ня, часткове старіння та руйнування, вихід з 
ладу обладнання для очищення та фільтру-
вання повітря, безвідповідальне ставлення 
балансоутримувачів, а також недотримання 
ними законодавства щодо утримання захис-
них споруд.

Серед тих, де краще організована така 
робота, – ПАТ СКФ «Україна», Луцька місь-
ка клінічна лікарня, ПАТ «Електротермоме-
трія», ПАТ «Волиньгаз» тощо.

Днями луцький мер Микола Романюк 
дав вказівку балансоутримувачам, аби до 
20 жовтня вони підготували захисні спору-
ди до використання. Також дав доручення 
встановити у місті вказівники, щоб кожен 

лучанин знав, де найближче від його будинку 
сховище.

Окрім того, у мерії наголосили і на потре-
бі розвантажити коридори у підвалах, щоби 
туди був вільний доступ.

До слова, чи не у найкращому стані нині 
сховище Луцької міської клінічної лікарні. 
У приміщенні є телефонний зв’язок, санвуз-
ли, вода, герметичні двері, автономне світло, 
система водозабезпечення, вентиляції. При-
міщення розраховане на 150 важкохворих. 
Окрім цього, медичний заклад має велику 
систему підземних галерей та переходів, які 
також можна використовувати для укриття 
близько двох тисяч міського населення.

Головний лікар Лариса Духневич розпо-
віла, що у лікарні розроблено план евакуації, 
працівники кожного відділення в разі потре-
би знають, як убезпечти пацієнтів і провести 
у сховище.

Л

Андрій ЛУЧИК

У Луцьку на вулиці Львівській 
поблизу кафе «Вояж» сталася 
дорожньо-транспортна 
пригода. На переході чоловік 
на «Lexus LX570» збив 
дев’ятирічного хлопчика.

Як повідомляє «ВолиньPost», 
аварія трапилася у неділю, 5 жов-
тня, близько 16-ої години.

«Хроніки Любарта» з’ясували, 
що за кермом автомобіля був депу-
тат Волинської обласної ради від 
Партії регіонів Олександр Шубка.

У коментарі виданню 
«ВолиньPost» один із очевидців, 
місцевий житель Андрій Вигов-
ський розповідає, як трапилася 
надзвичайна подія. 

«Їхали дві маршрутки. Вони зу-
пинилися, пропустили, а цей між 
маршрутками проскочив і збив. 
Дитина як м’яч відлетіла».

Свідки ДТП стверджують, що 

водій автомобіля «летів на скаже-
ній швидкості». Сам водій, за сло-
вами очевидців, каже, що їхав усьо-
го лише 60 км/год та гальмував, 
коли побачив на «зебрі» людей.

Інші свідки стверджують, що 
в дорожній пригоді є вина й водія 
маршрутки, яка зупинилася перед 
пішим переходом для висадки па-
сажирів, чим закрила огляд іншим 
учасникам дорожнього руху. Хло-
пець же раптово вибіг на «зебру», 
а водій позашляховика не встиг 
зреагувати.

Постраждалого хлопчика до-
правили в реанімацію. У дитини 
струс мозку та забій легень. Зараз 
стан хлопця нормалізувався і його 
перевели в палату.

Сам Олександр Шубка в ко-
ментарі «Хронікам Любарта» не 
заперечує своєї провини.

«Раптово вискочила дитина. 
І так сталося… У мене в самого 
четверо дітей. І не можна звинува-
чувати хлопця. Я мав забезпечити 
безпеку руху», – каже Шубка.

Депутат запевняє, що постій-
но спілкується з батьками хлопця 
і робить все для того, щоб допо-
могти дитині.

«Усе зроблю для того, щоб 
дитина була здоровою», – каже 
Олександр Шубка.
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МІЛІЦІЯ З НАРОДОМ

СВЯТО ПОЛІТИЧНОГО СВЯТО ПОЛІТИЧНОГО 
МАРНОТРАТСТВА МАРНОТРАТСТВА 
У ЛУЦЬКУУ ЛУЦЬКУ
Андрій ЛУЧИК

Кандидати в депутати викидають сотні тисяч 
гривень на політичну рекламу, натомість 
українські солдати мерзнуть в окопах.

Нещодавно лідер волинського Правого сектору 
Павло Данильчук у мережі «Facebook» задався питан-
ням: чи варто зараз політикам використовувати зо-
внішню рекламу? «Моя позиція категорично негатив-
на!» – резюмував громадський активіст.

І справді, якщо поглянути на Луцьк, зараз він пере-
творився на ярмарок політичної реклами. «Проголо-
суй за мене!» – кричать з білбордів кандидатьські мор-
ди. «Проголосуй… Проголосуй…» – ехом відлунюють 
написи на сіті-лайтах та розтяжках. «Віддай мені свій 
голос!» – командирським тоном наказують банери на 
фасадах будинків.

І людина губиться на цьому святі політичного 
марнотратства. Адже її сприймають лише як виборця. 
Одна людина – одна галочка в бюлетені.

Ось, наприклад, центр міста. На вершечку «Бім-
Бома» висить «патріотичний, професійний і поряд-
ний» Пустовіт. Навпроти на шістнадцятиповерхівці 
в повен зріст – младоолігарх Роман Іванюк, рекламою 
якого всіяні луцькі білборди. Дзеркальним відобра-
женням на нього споглядає такий же Іванюк, тільки на 
п’ятиповерхівці на проспекті Волі. 

Звідки такі гроші? Адже місяць оренди на «шіст-
надцятці» обходиться в 45 тисяч гривень. А ще і друк 
банера, і робота альпіністів… Скільки можна було б 
закупити бронежилетів, касок, харчів чи медпрепара-
тів нашим бійцям на сході? Скільки теплих бушлатів 
та термобілизни гріли б наших солдатів?

А скільки ще сотень тисяч політичних гривень 
мокне під дощем та вицвітає на сонці на рекламних 
площинах? 

Кандидати, змагайтеся ідеями та програмами, а не 
білбордами!

П
Алла САДЕЦЬКА

равоохоронці Волині спільно 
з громадськими активістами 
затримали автомобіль із 

контрабандним товаром на кілька 
мільйонів гривень.

29 вересня працівники ДАІ УМВС Укра-
їни у Волинській області поблизу митного 
переходу «Устилуг» зупинили автомобіль 
«Мерседес» з іноземним номером, в якому 
перевозили товари радіонавігаційного облад-
нання без жодних документів. Спочатку во-
дій не зупинився на вимогу правоохоронців 
і намагався втекти. Але спільними зусиллями 
зловмисників затримали, а відтак їм не вда-
лося приховати незаконний вантаж.

– Працівники міліції затримали авто-
мобіль. На місце події викликали слідчо-
оперативну групу, – прокоментував началь-
ник УДАІ УМВС України в області, полковник 
міліції Володимир Кравченя. – Загалом в мі-
кроавтобусі виявили 10 коробок техніки. Яка 

вартість товару, встановить експертиза. На 
сьогодні можна говорити про суму в кілька 
мільйонів гривень.

А от за словами координатора «Само-
оборони Майдану Волині» Андрія Хведчака, 
техніка, яку було ввезено в Україну, за попе-
редніми даними, оцінюється на суму понад 10 
мільйонів гривень. 

Як повідомили у волинській міліції, в 
рамках проведення спеціальної операції 
«Контрабанда – СТОП!» організовано спіль-
ні екіпажі з числа співробітників УДСБЕЗ та 
працівників Державтоінспекції, які несуть 
штатну службу на дорогах державного зна-
чення в зоні митного і прикордонного контр-
олю. 

Окрім того, поблизу пунктів пропуску 
«Устилуг» і «Ягодин» перебувають також 
представники «Самооборони Майдану Воли-
ні», які спільно з правоохоронцями забезпе-
чують охорону громадського порядку.

– Цілодобово наші бійці відстежують по-
тік автотранспорту й моніторять, як право-

охоронці здійснюють перевірку, – зазначив 
самооборонівець. – З моменту патрулювання 
двох митних постів черги з авто на них збіль-
шилися у рази.

У «Самообороні Майдану Волині» також 
стверджують, що через їхнє патрулювання по-
чалися конфлікти з місцевими жителями. Зо-
крема, під час виявлення зазначеної контрабан-
ди на одного з активістів нацькували пса. Та й 
раніше, кажуть вони, приїздили невідомі осо-
би, які погрожували і відкрито заявляли, мов-
ляв, самооборонівці їм тут лише заважають.

Більше того, самооборонівцю Богдану 
Томчуку навіть пропонували хабар у розмірі 
трьох з половиною мільйонів гривень, аби ак-
тивісти пропустили контрабандний товар.

– На митниці стоять кілометрові черги, в 
поляків забиті всі стоянки машинами, – каже 
Андрій Хведчак і констатує, що тільки через 
одне резонансне затримання державний бю-
джет недоотримав би два з половиною міль-
йони гривень. – А це чиясь заробітна платня, 
пенсія, кошти на армію.

Андрій Хведчак засвідчує й те, що приїж-
джали групи людей, які навіть погрожували і 
працівникам міліції, і самооборонівцям. Так, 
раніше до патрульної групи «Самооборони» 
приїхала група чоловіків на десяти автомобі-
лях. Довелося захищати групу і скликати усіх 
активістів з області. Коли самооборонівців 
стало більше, молодики, найімовірніше, міс-
цеві жителі, зацікавлені у трафіку контрабан-
ди, розійшлися.

Також координатор волинської «Само-
оборони» наголошує на тому, що бійців ор-
ганізації намагаються дискредитувати, адже 
вони, мовляв, заважають працювати у звич-
ному «контрабандному» режимі.

За словами начальника ДАІ в області Во-
лодимира Кравчені, загалом протягом опера-
ції правоохоронці здійснили 13 затримань: 
через державний кордон намагалися перевез-
ти без документів побутову техніку, метало-
брухт, шини та автозапчастини.

ПРАВООХОРОНЦІ Й 
САМООБОРОНЦІВЦІ 

ВЗЯЛИСЯ ЗА КОНТРАБАНДУВЗЯЛИСЯ ЗА КОНТРАБАНДУ

ТЕРЕЗИ ФЕМІДИ
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ЗА СПРИЯННЯ У КОНТРАБАНДІ ПРОПОНУЮТЬ МІЛЬЙОНИ, 
А ЯК НЕ ЗНАХОДЯТЬ СПІЛЬНОЇ МОВИ, НАЦЬКОВУЮТЬ СОБАКУ

Відділом захисту конституційних прав і 
свобод громадян та інтересів держави 
прокуратури Волинської області 
проведено перевірку дотримання вимог 
законодавства про банківську діяльність у 
ПАТ «Західінкомбанк».

Встановлено, що службові особи цієї 
фінустанови в березні 2014 року за клопо-
танням чотирьох позичальників кредитних 
коштів банку в загальному розмірі 103,5 млн 

грн незаконно ухвалили рішення про зміну 
виду застави на забезпечення повернення 
цих коштів з депозитних вкладів на товари, 
яких нема в обороті.

У квітні-травні цього ж року службові 
особи банку, зловживаючи службовим стано-
вищем, за наявності заборгованості зі сплати 
відсотків у цих позичальників ухвалили рі-
шення про відтермінування сплати ними від-
сотків та про розірвання договорів застави.

Унаслідок цього службовці ПАТ «Західін-

комбанк» вчинили розтрату коштів банку, ви-
давши суб’єктам підприємницької діяльності 
кредитні кошти на суму 103,5 млн грн.  Окрім 
того, через незаконні дії працівників банк на 
сьогодні не отримав 7,4 млн грн відсотків за 
цими кредитними договорами.

Відомості про розтрату майна службо-
вими особами банку шляхом зловживання 
ними службовим становищем внесено до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Триває досудове розслідування.

ПРОКУРАТУРА ЗАВЕЛА 
КРИМІНАЛ 
НА КЕРІВНИЦТВО 
«ЗАХІДІНКОМБАНКУ»
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ГНИЛИЙ МАНДАТ

ОЛЕКСАНДР ФАЦЕВИЧ: «Я СЕБЕ Е 
УЖЕ ПОХОВАВ, У ДУМКАХ 
ПОПРОЩАВСЯ З РІДНИМИ»

Рух ЧЕСНО проаналізував перелік 
кандидатів за партійними списками 
та у мажоритарних округах, 
зокрема й самовисуванців, що 
розміщений на сайті ЦВК станом 
на 3 жовтня, після завершення 
офіційного строку реєстрації 
кандидатів.

Згідно з даними сайту ЦВК, до 
Верховної ради VIII скликання бало-
туються 132 депутати, які голосували 
за так звані «диктаторські закони» 16 
січня, з них 39 кандидатів балотуються  

за  списками партій, 93 висуваються в 
одномандатних виборчих округах. 

На Волині в одномандатному ви-
борчому окрузі № 20 балотується Сер-
гій Мартиняк, в окрузі № 21 – Степан 
Івахів, а в окрузі № 23 – Ігор Єремеєв. 
Окрім цього, у списку Комуністич-
ної партії України під № 2 у Верховну 
Раду йде Адам Мартинюк. Усі вони є 
нинішніми народними депутатами і 
голосували за сумнозвісні закони 16 
січня. 

У русі ЧЕСНО також повідомили, 
що серед зазначених кандидатів по-

мічник лише одного, Степана Івахі-
ва, надав копію кількох депутатських 
звернень, де нардеп заявляв, мовляв, 
він не голосував за диктаторські зако-
ни 16 січня. Щодо інших кандидатів, то 
таких заяв активісти руху ЧЕСНО не 
отримували. Щоправда, їх запевняли, 
що така ж ситуація щодо голосування 
і в Єремеєва, і в Мартиняка. Наразі ж 
відомостей про те, що всі ці кандида-
ти зверталися в апарат Верхов ної Ради 
щодо відкликання свого голосу або 
зміни голосування, на сайті органу 
влади не зазначено.

Громадські активісти звертають 
особливу увагу суспільства на тих кан-
дидатів, які 16 січня проголосували за 
антидемократичний проект Закону 
про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» та 
процесуальних законів щодо додатко-
вих заходів захисту безпеки громадян 
(№3879), що суттєво обмежував пра-
ва та свободи  громадян. Активісти 
переконані, що такі кандидати не ма-
ють морального права висуватися до 
наступного парламенту і не повинні 
уникнути  політичної відповідальнос-
ті за свій вчинок.

26 жовтня 2014 року з 08.00 до 20.00 
проходитимуть позачергові вибори 
народних депутатів та окремі місце-
ві вибори, зокрема у містах Луцьку та 
Любомлі. З собою треба мати паспорт 
або тимчасове посвідчення громадя-
нина України чи військовий квиток. 
Без пред’явлення цих документів ви-
борець не зможе проголосувати. 

На сьогодні ефективно працює 
веб-ресурс «Особистий кабінет ви-
борця», розміщений на офіційному 
сайті Державного реєстру виборців. 
Завдяки цьому ресурсу в інтернеті, 
витративши близько п’яти хвилин, 
можна перевірити, чи є ви у цьому ре-
єстрі, за якою адресою туди включені 
і, отже, чи будете ви у списку виборців 
на виборчій дільниці у день виборів.

З 15.10.2014 року включно кожен 
виборець (у тому числі ув’язнений 
чи заарештований) має право озна-
йомитися в приміщенні дільничної 
виборчої комісії звичайної вибор-
чої дільниці та спеціальної виборчої 
дільниці, утвореної в установі вико-
нання покарань, слідчому ізоляторі, 
з попереднім списком виборців та 
перевірити правильність внесених до 
нього відомостей.

До 15.10.2014 року включно ДВК 
надсилає або доставляє в інший спо-
сіб кожному виборцю іменне запро-
шення, яким повідомляє про вклю-
чення його до попереднього списку 
виборців відповідної виборчої діль-
ниці, адресу ДВК, номер телефону 
і розпорядок роботи, а також про 
час і місце голосування. Виборцям, 
стосовно яких у списку виборців є 
відмітка про постійну нездатність 
пересуватися самостійно, одночас-
но повідомляють, що їм буде надано 
можливість проголосувати за місцем 
перебування.

Якщо виборець не отримав за-
прошення на вибори, або якщо після 
ознайомлення з цим запрошенням 
чи попереднім списком виборців він 
помітив якісь неточності стосовно 
себе або інших осіб, або не виявив 
себе/інших осіб у списку виборців, 
громадянин має право звернутися до 
органу ведення Державного реєстру 
виборців або ДВК з відповідною за-
явою до 20.10.2014 року включно.

Якщо ж виборець (зокрема, член 
виборчої комісії) хоче проголосувати 
не за місцем свого постійного прожи-
вання (реєстрації житла), а за місцем 
фактичного перебування у день вибо-
рів (у зв’язку з роботою, навчанням, 
фактичним проживанням за іншою 
адресою тощо), то він може зробити 
це, звернувшись до органу ведення 
Державного реєстру виборців (за 
місцем проживання чи перебування) 
із заявою про тимчасову зміну місця 
голосування та підтверджувальни-
ми документами (довідка з роботи, 
навчального закладу, наказ про від-
рядження, свідоцтво на право влас-

ності на квартиру/будинок, договір 
оренди/користування житлом тощо). 
Переселенці та біженці з Криму по-
дають лише заяву та пред’являють 
паспорт з кримською реєстрацією. 
Таку заяву треба подати до вказаного 
органу до 20.10.2014 року включно.

Якщо виборець виявив неточнос-
ті у списку виборців, але пропустив 
строки подання відповідної заяви 
до ДВК або органу ведення Держав-
ного реєстру виборців, то він може 
це виправити, звернувшись із позо-
вом про уточнення списку виборців 
до місцевого суду до 23.10.2014 року 
включно. При цьому державне мито 
не сплачується. Таке рішення суду 
виборець має передати відповідній 
ДВК до 26.10.2014 року (дня голосу-
вання) включно.

Якщо виборець несподівано за-
хворів, що призвело до тимчасової 
нездатності самостійно пересувати-
ся, то він може до 20.00 год. 24.10.2014 
року звернутися до відповідної ДВК 
із власноруч написаною заявою 
про надання можливості проголо-
сувати за місцем перебування з до-
даною до цієї заяви довідкою про 
стан здоров’я, виданою медичною 
установою (лікарнею, амбулаторією, 
ФАПом, поліклінікою тощо). ДВК 
може перевірити відомості, заяви та 
довідки і за результатами такої пере-
вірки включити (або не включити) 
виборця до витягу зі списку виборців 
для голосування «на дому».

Якщо у запрошенні виборця є 
відмітка про постійну нездатність 
пересуватися самостійно, але він ба-
жає проголосувати на своїй виборчій 
дільниці, то йому слід письмово або 
особисто повідомити про своє ба-
жання відповідну ДВК до 12.00 год. 
25.10.2014 року.

У день голосування (26.10.2014 
року) зміни у список виборців вно-
сяться тільки на підставі рішення 
суду, а ДВК має право лише виправ-
ляти неточності та технічні описки 
в уточненому списку виборців – не-
правильне написання прізвища, іме-
ні, по батькові, дати народження, но-
мера будинку чи квартири.

Завчасно перевірте себе у спис-
ках виборців, щоб реалізувати своє 
право голосу! Прийдіть 26 жовтня 
2014 року на свою виборчу дільницю 
і проголосуйте за оновлення парла-
менту!

Відділ адміністрування Держав-
ного реєстру виборців апарату Во-
линської облдержадміністрації

Адреса: м. Луцьк, Київський 
майдан, 9, каб. 105; тел. (0332) 
778276, 778279. Електронна пошта: 
vadm_drv@voladm.gov.ua;  веб-сайт: 
www.voladm.gov.ua.

Графік роботи: з 8.00 до 17.15 у 
робочі дні; з 9.00 до 18.00 у вихідні 
та святкові дні (з 13.00 до 14.00 – 
обідня перерва).

НА ВОЛИНІ БАЛОТУЮТЬСЯ ЧОТИРИ 
ГОЛОСУВАЛЬНИКИ ЗА ДИКТАТУРУ

КОРОТКИЙ 
КАЛЕНДАРИК 
ВИБОРЦЯ
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ЗІРКОВІ НОВИНИ
У МЕРЕЖІ З’ЯВИЛОСЯ 
ЗВОРУШЛИВЕ ВІДЕО 
«УКРАЇНСЬКИЙ тАТО» 
tsn.ua

У мережі з’явився чуттєвий короткометражний 
фільм «Український тАТО». Це зворушлива істо-

рія про звичайну сім’ю, звичайних дітей та звичайно-
го тата-військового, який захищає свободу і Незалеж-
ність України. У мультиплікаційному відео – страхи 
та сум розлуки, які відчувають сім’ї військових. Авто-
ри – лучани Вікторія Величчко та Павло Бондаренко 
– переконують, що за кожною цифрою про вбитих та 
поранених насправді стоять дружина, мати, сестра, 
діти, які виглядають своїх захисників у вікно. «Тату, 
чи можуть мільйони вогнів освітити темряву між 
нами? Ти зможеш почути мою молитву серед гамірної 
ночі? Тату, ти мене чуєш? Ти допоможеш мені подо-
лати страхи? Тату, де ти зараз? Ти нам так потрібен. 
Тату, я так сумую за тобою і за твоїм поцілунком на 
ніч. Тату, я так тебе люблю…», – йдеться у пісні, яка 
стала музичним супроводом ролика.

ЗАВДЯКИ ВИСТУПУ В 
«Х-ФАКТОРІ» УЧАСНИК 
ЗНАЙШОВ СЕСТЕР, ЯКИХ 
НЕ БАЧИВ 20 РОКІВ 
show.obozrevatel.com 

Денис Морозенко, який у першій 
частині київського кастингу 

блискуче виступив з піснею «Город, 
котрого нет», отримав від суддів три 
«Так» і пройшов у тренувальний та-
бір. Але не тільки це стало приводом 
для радості! Денис розповів сайту 
«СТБ», що після виходу програми в 
ефір його знайшли старші сестри.

«У мого тата і його першої дру-
жини було дві доньки, мої дві старші сестри, з якими 
я бачився дуже давно, – повідав хлопець. – Оскільки 
батько і бабуся пішли з життя рано, то зв’язок з ними 
обірвався. І ось на «Х-факторі» в ролику показали мою 
фотографію, де мені рік, а поруч – тато з мамою». 

Як виявилося, сестри Дениса дивилися ефір шоу, 
побачили це фото, упізнали хлопця й почали шукати 
його в соціальних мережах. 

«Вони вже заміж повиходили, відповідно, поміня-
ли прізвища, – каже Денис. – Тому я й не міг їх знайти. 
І ось днями вони зі мною зв’язалися. Через 20 років 
ми нарешті побачилися! Кажуть, що востаннє, коли 
вони мене бачили, я був ще маленьким, кучерявим і 
в ластовинні...»

«ВІД ВИБОРІВ ДО ВИБОРІВ»: 
«ТІК» ПРЕЗЕНТУВАВ ДУЖЕ 
АКТУАЛЬНУ ПІСНЮ 
from-ua.com

Українська група «ТІК» презентувала нову пісню 
«Від виборів до виборів». Про це йдеться на їх-

ньому офіційному сайті. 
«Так склалося, що ця пісня є дуже актуальною в 

наш час. Тому що ми фактично і живемо від виборів 
до виборів», – зазначив лідер гурту Віктор Бронюк. 

«Зрозумій: коли ти йдеш на вибори, то маєш пере-
дусім зробити вибір у власній голові, точно вирішити 
для себе, куди ти йдеш, що хочеш мати з цього в май-
бутньому. Треба бути відповідальним за свій вибір», 
– підкреслив він. 

Також лідер групи «ТІК» звернувся до виборців, 
які можуть продати свій голос «за гречку»: «Можна 
продатися за гречку чи ще за щось. Тоді не треба ста-
вити питання, чому у нас забрали шматок країни».

ПОНЕДІЛОК
13 ЖОВТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
03.55, 05.30 «Телевізійна 
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.35 «Шість кадрів»
10.25 «Міняю жінку»
12.10 «Хоробрі серця»
14.00 Х/Ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК 
- 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 4»
20.30 «Секретные материалы 
- 2014»
21.20 Т/с «Свати»
22.30 «Гроші»
23.35 «Сказочная Русь»
00.35, 04.15 Т/с «Убивство 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «ЧАС ЗБИРАТИ»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.05 «Чекай на мене»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.40 Т/с «Будинок з ліліями»
00.20 Т/с «Пілот міжнародних 
авіаліній»
02.00 Д/с «Територія 
непізнанного. По той бік світу»
02.50 «Мультфільмии»
03.25 Т/с «Пілот міжнародних 
авіаліній»

04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Світанок
05.40, 19.20 Надзвичайні новини
06.20 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.30 Х/Ф «КОД ДОСТУПУ»
13.20 Х/Ф «ШОУ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ»
15.35, 16.10 Х/Ф «КРОВ’Ю І 
ПОТОМ. АНАБОЛІКИ»
18.45, 21.20 Факти. Вечір
20.35 Дістало!
21.55 Свобода слова
01.05 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА»
02.40 Х/Ф «ГОЛІВУДСЬКІ КОПИ»

05.25 У пошуках істини
06.10 «Вiкна-Новини» 
Спецрепортаж»
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Зіркове життя. 
Випробування бездітністю»
10.05 Х/Ф «ОСТАННЯ РОЛЬ 
РІТИ»
12.35 «Битва екстрасенсів 14»
15.00 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Куб - 5»
22.35 «Детектор брехні - 6»
23.35 «Один за всіх»
01.00 Нічний ефір

06.05 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.35 
Новини
06.40, 07.15, 08.15 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55, 07.25, 07.45, 08.25, 
08.40 Гість студії
07.35 Країна on line
09.50, 10.40, 15.25 Д/ф
11.40, 17.40 До Ради
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.20 Вікно в Америку
13.40 Фольк-music
15.20 Euronews
16.10 Книга ua
16.40 Богатирські ігри
18.05 Час-Ч
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.15 Передвиборні агітаційні 
програми
21.30 Національні дебати
23.15, 00.00, 01.00 Підсумки
23.35, 00.15, 00.35 Вертикаль 
влади
01.20 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Царівна»
05.00 Як це?
05.20 Хто в домі хазяїн?
05.40 Школа Мері Поппінс

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «33 квадратних метри»

06.40 Х/Ф «ФАНАТ»

08.30 Д/п «Знищені за мить»

10.55 Д/п «Десятка найкращих»

12.00 Д/п «Сучасні снайпери»

13.00 Х/Ф «ФАНАТ-2»

14.30 Т/с «Гончі-4»

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

19.00 Т/с «ППС»

21.30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»

22.00 Т/с «Наркотрафік»

00.00 Х/Ф «ДІАМАНТОВІ 

ПСИ»

02.00 Х/Ф «ПОСТРІЛ У ТРУНІ»

06.00 Бандитський Київ

07.00, 15.00 У пошуках істини

07.50, 15.50 Таємниці вермахту

08.40 Вражаючі кадри

10.30, 18.30 Далеко і ще далі

11.30 Таємнича Африка

12.20, 22.50 Мегамисливці

13.10, 23.40 Анатомія злочину

14.10, 21.10 Правила життя

16.40 Сучасні дива

17.30 Танки. Великі битви

19.20 Секретні території

22.00 Замерзла планета

00.30 Покер

01.20 Шукачі

06.10 Події тижня з Олегом 
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.50 Події
09.15, 14.15, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00 Т/с «Карпов 3»
12.00, 19.45 «Говорить 
Україна»
13.15, 04.30 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня 
Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «МАЧЕТЕ ВБИВАЄ»
02.35 Щиросерде зізнання
03.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬОДУ»

05.50, 07.00 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди 
мисливців за привидами»
07.00, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 13.55 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.50 Т/с «Останній з 
Магикян»
16.40 М/ф «Три богатирі на 
далеких берегах»
18.00, 00.05 Репортер
18.20, 23.10 Абзац!
19.00 Ревізор. Без купюр
21.10 Супермодель по-українськи
00.10 Х/Ф «ХТО ТАКИЙ ГАРРІ 
КРАМБ?»
02.05 Т/с «Милі ошуканки»
04.50 Зона ночі
05.20 25-й кадр

ВІВТОРОК
14 ЖОВТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30, 00.20, 
03.55, 05.30 «Телевізійна 
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.35 «Чотири весілля - 2»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка»
13.25, 14.35 «Сімейні 
мелодрами»
15.40 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.20 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Територія обману»
23.40 «Мультибарбара»
00.35, 04.10 Т/с «Убивство 2»
01.35 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Будинок з ліліями»
13.15, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
15.30 «Судові справи»
16.50 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
00.20, 03.25 Т/с «Пілот 
міжнародних авіаліній»
02.00 Д/с «Територія 
непізнанного. Замри. Помри. 
Воскресни»
02.55 «Мультфільми»

04.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

04.35 Світанок

05.35 Свобода слова

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

09.50, 16.15 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів. Менти-8»

12.20, 13.30 Т/с «Літєйний»

18.45, 21.25 Факти. Вечір

20.35 Громадянська оборона

21.55 Т/с «Чужий район»

00.05 Х/Ф «МІСІОНЕР»

01.55 Голос Америки

02.00 Х/Ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ 

МОРЕ»

03.35 Т/с «Військовий шпиталь»

05.25 У пошуках істини

06.10, 18.00, 22.00 Вікна-

Новини

06.45, 16.00 «Все буде добре!»

08.45, 00.00 Х/Ф «БАБИНЕ 

ЛІТО»

12.45 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»

15.00 «Все буде смачно!»

18.55 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.30 «Врятуйте нашу 

сім’ю - 3»

03.15 Нічний ефір

06.05 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.35 
Новини
06.40, 07.15, 08.15 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55, 07.30, 07.45, 08.25, 
08.40 Гість студії
07.25 Ера будівництва
07.35 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.20 Уряд на зв’язку з 
громадянами
10.10, 10.40 Д/ф
11.40, 17.40 До Ради
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.25, 21.30 Національні 
дебати
15.20 Euronews
15.45 Чоловічий клуб. Бокс. 
Чемпіонат України. Фінали
16.40 Богатирські ігри
18.05 Час-Ч
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.15 Передвиборні агітаційні 
програми
23.15, 00.00, 01.00 Підсумки
23.35, 00.15, 00.35 Вертикаль 
влади
01.20 Трійка, Кено, Максима
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Царівна»
05.00 Хочу бути
05.20 Українського роду
05.35 Нотатки на глобусі

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «33 квадратних метри»

06.40, 09.40 Т/с «Ментівські 

війни-5»

08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни 

доріг»

09.00, 18.30, 21.00 Новини 

«Спецкор»

09.30, 00.00 «Люстратор 7.62»

16.30, 19.00 Т/с «ППС»

22.00 Т/с «Наркотрафік»

00.10 Х/Ф «МЕГАЛОДОН»

02.00 Х/Ф «СОН»

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50 Діти Гітлера
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Таємнича Африка
12.20, 22.50 Мегамисливці
13.10, 23.40 Анатомія злочину
14.10, 21.10 Правила життя
15.50 Таємниці вермахту
16.40, 04.30 Сучасні дива
17.30, 00.30 Танки. Великі 
битви
19.20 Секретні території
22.00 Замерзла планета

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 03.00 Події

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною

09.15, 14.15, 15.25 Т/с «Слід»

10.00, 21.00 Т/с «Карпов 3»

12.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

13.15 Т/с «ОСА»

18.00, 05.15 Т/с «Красуня 

Ляля»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Мент у законі 8»

03.45 Щиросерде зізнання

04.15 Т/с «Спільнота 4»

05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди 
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 01.25 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.55 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 00.30 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3
21.10 Т/с «Вороніни»
22.10 Х/Ф «РЖЕВСЬКИЙ ПРОТИ 
НАПОЛЕОНА»
01.30 Х/Ф «СІМ ЖИТТІВ»
03.25 Т/с «Милі ошуканки»
05.25 25-й кадр
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СЕРЕДА
15 ЖОВТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30, 00.20, 
03.55, 05.30 «Телевізійна 
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.35 «Чотири весілля - 2»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка »
13.25, 14.35 «Сімейні 
мелодрами»
15.40 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.20 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.35, 04.10 Т/с «Убивство 2»
01.35 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Будинок з ліліями»
13.15, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
15.30 «Судові справи»
16.50 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
00.20, 03.25 Т/с «Пілот 
міжнародних авіаліній»
02.00 Д/с «Територія 
непізнанного. Супертіло. 
Супермозок»
02.50 «Мультфільми»

04.35 Служба розшуку дітей
04.40, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.15 Світанок
06.20, 08.00 Т/с «Департамент»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.45 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-8»
12.35, 13.20, 16.10 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.25 Факти. Вечір
20.35 Депутат під прикриттям
21.55 Т/с «Чужий район»
00.00 Х/Ф «ІКАР»
01.45 Голос Америки
01.50 Х/Ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ 
СОНЦЯ»
03.20 Т/с «Військовий шпиталь»

05.50 У пошуках істини

06.30, 18.00, 22.00 Вікна-

Новини

07.00, 16.00 «Все буде добре!»

09.00 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»

12.35 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»

14.50 «Все буде смачно!»

18.55 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.50 «МастерШеф - 4»

00.45 Нічний ефір

06.05 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.40 
Новини
06.40, 07.15, 08.15 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55, 07.25, 07.40, 08.25, 
08.40 Гість студії
07.35 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.20 Перша шпальта
10.10 Світло
10.40 Д/ф
11.40, 17.40 До Ради
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.25, 21.30 Національні 
дебати
15.20 Euronews
15.45 Як ваше здоров’я?
16.40 Богатирські ігри
18.05 Час-Ч
18.15, 01.30 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.15 Передвиборні агітаційні 
програми
23.15, 00.00, 01.00 Підсумки
23.35, 00.15, 00.35 Вертикаль 
влади
01.20 Суперлото, Трійка, Кено
01.25 Мегалот
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Царівна»
05.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 квадратних метри»
06.40 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни 
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30, 00.00 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ЧОРНІ БЕРЕТИ»
11.20 Х/Ф «ЧОРНИЙ ОКЕАН»
13.05 Д/п «ВМФ СРСР. Хроніка 
Перемоги»
14.25 Д/п «Смерть Всесвіту»
15.30 Д/п «Народжені вбивати»
16.30, 19.00 Т/с «ППС»
22.00 Т/с «Наркотрафік»
00.10 Х/Ф «У БІЛОМУ 
ПОЛОНІ»
02.00 Х/Ф «АВЕ МАРІЯ»

06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50 Діти Гітлера
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Таємнича Африка
12.20, 22.50 Мегамисливці
13.10, 23.40 Анатомія злочину
14.10, 21.10 Правила життя
15.50 Таємниці вермахту
16.40 Сучасні дива
17.30 Танки. Великі битви
19.20 Секретні території
20.20 Битва цивілізацій
22.00 Замерзла планета
00.30 Покер
01.20 Містична Україна

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 03.00 Події

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною

09.15, 14.15, 15.25 Т/с «Слід»

10.00, 21.00 Т/с «Карпов 3»

12.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

13.15 Т/с «ОСА»

18.00, 05.15 Т/с «Красуня 

Ляля»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Мент у законі 8»

03.45 Щиросерде зізнання

04.15 Т/с «Спільнота 4»

05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди 
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.50, 22.25 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.00 Абзац!
19.00 Герої та коханці
01.00 Служба розшуку дітей
01.05 Х/Ф «ЗВУК МОГО 
ГОЛОСУ»
02.20 Т/с «Милі ошуканки»
05.05 Зона ночі
05.45 25-й кадр

ЧЕТВЕР
16 ЖОВТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30, 00.30, 
04.00, 05.30 «Телевізійна 
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.35 «Чотири весілля - 2»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка»
13.25, 14.35 «Сімейні 
мелодрами»
15.40 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.30 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Право на владу»
00.45, 04.15 Т/с «Убивство 2»
01.45 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.40 Т/с 
«Будинок з ліліями»
13.15, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
15.30 «Судові справи»
16.50 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
00.20, 03.40 Т/с «Пілот 
міжнародних авіаліній»
02.00 Д/с «Територія 
непізнанного. Він вам бреше»
02.50 «Мультфільми»

04.40, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти

05.15 Світанок

06.20, 08.00 Т/с «Департамент»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.20, 16.25 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів. Менти-8»

12.30, 13.20, 16.10 Т/с «Літєйний»

18.45, 21.25 Факти. Вечір

20.35 Інсайдер

21.55 Т/с «Чужий район»

00.00 Х/Ф «ЧЕРВОНА СПЕКА»

02.00 Голос Америки

02.05 Х/Ф «ДВАДЦЯТЬ ОДНЕ»

04.00 Т/с «Військовий шпиталь»

05.20 У пошуках істини

06.05, 18.00, 22.00 Вікна-

Новини

06.40, 16.00 «Все буде добре!»

08.40, 00.50 Х/Ф «ДВА 

КВИТКИ ДО ВЕНЕЦІЇ»

10.40 Х/Ф «НЕРОЗУМНА 

ЗІРКА»

12.45 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»

14.55 «Все буде смачно!»

18.55 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.50 «Зважені та 

щасливі - 4»

02.25 Нічний ефір

06.05 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.35 
Новини
06.40, 07.15, 08.15 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55, 07.30, 07.45, 08.25, 
08.40 Гість студії
07.25 Ера будівництва
07.35 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.20, 10.40, 05.00 Д/ф
10.20 Кордон держави
11.40, 17.40 До Ради
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.25, 21.30 Національні 
дебати
15.20 Euronews
15.45 Надвечір’я
16.40 Богатирські ігри
18.05 Час-Ч
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.15 Передвиборні агітаційні 
програми
23.15, 00.00, 01.00 Підсумки
23.35, 00.15, 00.35 Вертикаль 
влади
01.20 Трійка, Кено, Максима
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Царівна»

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 квадратних метри»
06.40 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни 
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ЗДОРОВ’Я 
БАЖАЮ!»
11.25 Х/Ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»
13.10 «Нове Шалене відео по-
українськи»
15.00 «Облом.UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «ППС»
19.00 Х/Ф «ЧОРНЕ МІСТО»
22.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЕ 
ПРИСКОРЕННЯ»
00.05 Х/Ф «БІЖИ НЕ 
ОЗИРАЮЧИСЬ»
02.10 Х/Ф «ВІДЬМА»

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50 Таємниці вермахту
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Замерзла планета
12.20, 22.50 Мегамисливці
13.10, 23.40 Анатомія злочину
14.10, 21.10 Правила життя
15.50 Діти Гітлера
16.40 Сучасні дива
17.30 Танки. Великі битви
19.20 Секретні території
20.20 Битва цивілізацій
22.00 Планета мавп
00.30 Таємнича Росія

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 03.00 Події

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною

09.15, 14.15, 15.25 Т/с «Слід»

10.00, 21.00 Т/с «Карпов 3»

12.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

13.15 Т/с «ОСА»

18.00, 05.15 Т/с «Красуня 

Ляля»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Мент у законі 8»

03.45 Щиросерде зізнання

04.15 Т/с «Спільнота 4»

05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди 
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.50 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.55 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 23.55 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3
21.00 Т/с «Вороніни»
00.55, 05.45 Служба розшуку 
дітей
01.00 Х/Ф «ВИХОВАННЯ 
ПОЧУТТІВ»
02.45 Т/с «Милі ошуканки»
05.35 Зона ночі
05.40 25-й кадр

КІНОНОВИНИ
ПОМЕРЛА ЗІРКА СЕРІАЛУ 
«СЬОМЕ НЕБО» САРА ГОЛДБЕРГ
tvgid.ua

На 41-му році життя померла актриса Сара Голд-
берг. Сім’я покійної повідомила, що смерть на-

стала з природних причин. Відзначається, що у актри-
си були проблеми з серцем. 

Голдберг найбільш відома за серіалом «Сьоме 
небо», де знімалася з 2002 до 2006 року. Сара грала 
Сару Глас Камден, студентку медичного коледжу і 
доньку рабина у виконанні Річарда Льюїса. Голдберг 
з’являлася в образі лікарки в серіалі телеканалу CBS 
«Справедлива Емі», грала в «Лікарі Хаусі», в драмі 
«Звір» з Патріком Суейзі і в «Простому вигляді» з 
Мері МакКормак. 

Крім численних телешоу, актриса знімалася і в по-
внометражному кіно. Голдберг взяла участь у зніман-
нях третьої частини «Парку Юрського періоду».

«СУДНА НІЧ» НАСТАНЕ ЗНОВУ 
kinoafi sha.ua

Студія «Universal Pictures» зніме третю частину 
хоррор-трилера «Судна ніч». Перші дві частини 

мали приголомшливий успіх – «Судна ніч», що ви-
йшла в 2013 році, заробила 89 мільйонів доларів при 
бюджеті в три мільйони. У сиквел вклали трохи біль-
ше коштів – 9000000, а й він окупився сповна, приніс-
ши своїм творцям майже 110 мільйонів доларів. 

Сюжет триквела поки невідомий, але концепція 
фільму буде колишньою – протягом однієї ночі в році 
будь-які злочини, в тому числі вбивства, стають за-
конними, і гряде «судна ніч». 

Джеймс ДеМонако, режисер і сценарист двох пер-
ших фільмів, повернеться до роботи над «Судною ніч-
чю 3».

РОМЕО СТАНЕ ПЕРЕВЕРТНЕМ, 
ДЖУЛЬЄТТА – ВАМПІРОМ
kino.obozrevatel.com 

Режисер Джо Данте («Гремліни», «Моя дівчина – 
зомбі») зніме некласичну версію «Ромео і Джу-

льєтти». Некласичну настільки, що Ромео стане пере-
вертнем, а Джульєтта вампіром. 

 Екранізація дістала назву «Ombra Amore». Дія 
розгорнеться в сучасному Римі під час економічної 
кризи. Перевертень Піт – представник зграї ненасит-
них фінансових брокерів, що розорили країну. Вам-
пірка Меггі – спадкоємиця аристократичного титулу 
з клану збіднілих дворян. Між Пітом і Меггі – велика 
любов, але їхні родини непримиренно ворогують ... 

 Бюджет фільму складе трохи менш як 15 мільйо-
нів доларів. Дати прем’єри поки немає.

ДЖОРДЖА КЛУНІ ТА АМАЛЬ 
АЛАМУДДІН ЗОБРАЗИЛИ В 
«СІМПСОНАХ» 
hochu.ua

Художник Олександр Паломбо традиційно зо-
бражує знаменитостей у власному баченні. Його 

руці належать зображення Карла Лагерфельда, Коко 
Шанель, Анни Вінтур. А недавно художник зобразив 
парочку, про яку пліткують вже майже місяць. Це 
Джордж Клуні та Амаль Аламуддін. 

Паломбо змалював пару з численних фото моло-
дят. Джордж Клуні – в чорному смокінгу від Армані, а 
Амамль – у шлюбній сукні від Оскара де ла Рента та в 
комбінезоні від Стелли МакКартні. 

Шанувальники Джорджа Клуні залишилися задо-
волені його втіленням в анімації. А ось зображення 
його дружини забракували. 

Маркетинговий хід, який зробили творці Сімпсо-
нів, має привернути увагу до нових сезонів се ріалу.
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Ірина Констанкевич під час зустрічі з лікарями

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
ПРОБЛЕМИ ЛУЧАН ПРОБЛЕМИ ЛУЧАН 
РОЗВ’ЯЗУВАТИМЕМО РАЗОМ!РОЗВ’ЯЗУВАТИМЕМО РАЗОМ!

К
Олександр МИКИТЮК

андидат у народні 
депутати від Луцька Ірина 
Констанкевич в рамках 

передвиборчих робочих зустрічей 
із лучанами відвідує медичні, 
освітні та соціальні заклади 
обласного центру Волині.

ЩОБ ПІДРОСТАЮЧЕ 
ПОКОЛІННЯ БУЛО 
ЗДОРОВІШИМ 

У Луцькому клінічному полого-
вому будинку Ірина Мирославівна 
розповіла, чому вирішила йти до пар-
ламенту. «Це колективне рішення. За 
два з половиною роки, відколи в нашо-
му місті діє благодійний фонд «Фонд 
Ігоря Палиці – Новий Луцьк», який я 
представляю нині як голова правлін-
ня, було зроблено багато добрих справ 
у соціальній сфері, культурі, освіті і, 
звичайно, медичній галузі. Однак цьо-
го мало, аби говорити про покращення 
життя усіх лучан. Потрібно провести 
дієві й корисні реформи. Для їхнього 
здійснення докладу максимум зусиль 
на загальнодержавному рівні шляхом 
законодавчих ініціатив. Це й робити-
му, якщо земляки нададуть мені такі 
повноваження», – зазначила Ірина 
Констанкевич. 

У ході зустрічі з медиками кан-
дидат у народні депутати акцентува-
ла увагу на пунктах її передвиборчої 
програми, які стосуються розв’язання 
проблем охорони здоров’я: «Буду іні-
ціювати проекти у рамках програми 
«Дитяча медицина». Упродовж остан-
нього часу активно співпрацювала не 
лише із Луцьким пологовим будин-
ком, а також із дитячою поліклінікою 
Луцька, Волинською обласною дитя-
чою лікарнею і дитячим відділенням 
протитуберкульозного диспансеру». 
Допомога, яку надавав цим установам 
благодійний фонд «Фонд Ігоря Палиці 
– Новий Луцьк», стосувалася не лише 
закупівлі дороговартісного медичного 
обладнання, яке вже рятує життя най-
молодших лучан. В силу можливостей 
вдалося провести ремонтні роботи, 
оскільки без комфортних і утеплених 
приміщень неможливі якісне лікуван-
ня й надання медичних послуг. 

Ірина Констанкевич проінспек-
тувала проведені ремонтні роботи 
у дитячому відділенні Волинсько-
го обласного протитуберкульозно-
го диспансеру, який відкрився після 
оновлення і облаштування приймаль-
ного відділення. Відтепер хворі діти-
пацієнти вже не будуть контактувати 
з хворими дорослими під час візиту 
в протитуберкульозний диспансер. 
Кошти на ремонтні роботи в установі 
(100 тисяч гривень) ще влітку виділив 
благодійний фонд.

Хоча дитяча медицина має зали-
шатися одним із пріоритетів роботи не 
лише місцевого рівня, але й загально-
державного, на думку Ірини Констан-
кевич, варто в майбутньому допомага-
ти також закладам охорони здоров’я, 
які надають послуги дорослим жите-
лям міста. Це –Луцька міська та Во-
линська обласна лікарні, онкологічний 
і протитуберкульозний диспансер, пе-
ринатальний центр, міські поліклініки.

Кандидат у народні депутати роз-
повіла про ще один напрямок май-

бутньої діяльності – розвиток спорту 
і фізичної культури. Аби підростаюче 
покоління було здоровішим, тривати-
ме програма облаштування спортив-
них майданчиків у школах і дитсадках, 
встановлення міні-футбольних по-
лів. На сьогодні вже у десяти школах 
Луцька діють сучасні футбольні поля. 
Наступного року планується прове-
дення загальноміського турніру серед 
школярів з наймасовішого виду спор-
ту. Жоден з обласних центрів України 
не може похвалитися подібною спор-
тивною інфраструктурою. Також у на-
шій державі жоден благодійний фонд 
не реалізував настільки колосальну за 
масштабами й коштами програму під-
тримки закладів освіти.

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ 
ВОЇНІВ АТО І ЧЛЕНІВ 
ЇХНІХ СІМЕЙ

На посаді голови новоствореної 
депутатської групи «Новий Луцьк» 
Ірині Констанкевич вдалося ініцію-
вати і затвердити разом з місцевими 
депутатами у серпні нинішнього року 
Комплексну програму допомоги учас-
никам АТО. Це низка заходів, спрямо-
ваних на підтримку в психологічній, 
медичній, реабілітаційній і матеріаль-
ній сферах військових та членів їхніх 
родин. Разом із фахівцями Ірина Кон-
станкевич минулого тижня відвідала у 
Володимирі-Волинському військових 
колишньої 51-ї механізованої бригади. 
Тут обговорила проблеми військових 
та їхніх сімей, а також способи реалі-
зації Комплексної програми допомоги 
учасникам АТО та їхнім сім’ям. 

Ірина Констанкевич також по-
сприяла допомозі Координаційному 
центру допомоги учасникам АТО в 
Луцьку. Діяльність установи на Волині 
вкрай важлива, бо волонтери допома-
гають відшукати зниклих бійців АТО, 
а також тих, хто потрапив у полон. 
Ще – доправляють їх на батьківщину, 
проводять логістику (розподілення 
медикаментів, обладнання, продук-
тів харчування), надають юридичні 
консультації для воїнів і членів їхніх 
сімей.

ЗА ЯКІСНІ ЗМІНИ 
В ОСВІТІ НА ВСІХ РІВНЯХ

«З-поміж моїх депутатських ініці-
атив захист соціальних прав і гаран-
тій освітян, медиків завжди стояв на 
одному з провідних місць. Навесні 
нинішнього року шляхом проведення 
круглих столів, обговорень, привер-
нення громадської думки до пробле-
ми вдалося уникнути зняття доплат 
із міського бюджету для працівників 
бюджетної сфери», – зазначила Іри-
на Мирославівна під час робочої зу-
стрічі зі студентами та працівниками 
Коледжу технологій, бізнесу та права 
Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. 

Директор навчальної установи 
Станіслав Щеблюк подякував пані 
Ірині за підтримку освітян міста та 
очолюваного ним коледжу. Адже вона 
сприяла у ремонті даху, актової зали, 
а також врученні іменних стипендій 
успішним студентам. 

Вдалося Ірині Констанкевич та-
кож поспілкуватися з педагогами та 

студентами Луцького національного 
технічного університету. Наставників 
привітала з професійним святом – 
Днем працівника освіти, наголосивши 
на тому, що для неї цей день теж дуже 
трепетний та важливий. Оскільки й 
сама вона має педагогічну освіту й по-
над два десятиліття провадить викла-
дацьку діяльність. Студентам вишу 
побажала терпеливості й натхнення, 
оскільки на їхні плечі незабаром ляже 
турбота не лише про особисту долю, 
але й нашу оновлену країну. У майбут-
ній парламентській роботі, якщо лу-
чани довірять їй таку серйозну місію, 
працюватиме над якісними змінами 
у дошкільній, середній, професійно-
технічній та вищій освіті, приділяти-
ме значну увагу позашкіллю.

ПРАЦЯ НА КОРИСТЬ 
ЛУЦЬКА І ЙОГО ЖИТЕЛІВ

Кандидат у народні депутати від 
Луцька також відвідала міську тери-
торіальну первинну організацію това-
риства сліпих УТОС, Луцький геріа-
тричний пансіонат, де поспілкувалася 
із членами організацій, вислухала їхні 
основні проблеми й обумовила шляхи 
їх розв’язання.

Ірина Констанкевич як депутат 
міської ради і голова правління благо-
дійного фонду пообіцяла посприяти 
облаштуванню під’їзду до приміщення 
товариства УТОС, вартість якої понад 
250 тисяч гривень. Про важливість 
проблеми для людей, які страждають 
через хвороби очей, свідчить той факт, 
що вже три роки вони оббивають по-
роги чиновницьких кабінетів. Тільки 

після втручання Ірини Мирославівни, 
як каже керівник товариства у Луцьку 
Юрій Симончук, вони нарешті змо-
жуть дочекатися облаштування тери-
торії навколо їхньої установи.

У Міжнародний день людей похи-
лого віку Ірина Констанкевич завіта-
ла в Луцький геріатричний пансіонат. 
Нині там проживають понад 160 осіб 
похилого віку, а також інваліди й ті, 
хто опинився у важких життєвих об-
ставинах. У геріатричному пансіонаті 
вона вже перебуває не вперше, адже 
раніше як представник благодійного 
фонду «Фонд Ігоря Палиці – Новий 
Луцьк» неодноразово надавала допо-
могу у ремонтних роботах в закладі, 
купівлі побутової техніки та засобів 
особистої гігієни. 

Мешканець Луцького геріатрич-
ного пансіонату Євген Бартощук по-
бажав успіхів Ірині Констанкевич у 
нелегкій подальшій роботі, а також 
подякував за допомогу, надану для 
християнської каплиці, яка розташо-
вана в установі. 

«Не часто ми бачимо у Верховній 
Раді представників благодійних ор-
ганізацій, не дуже прислухаються до 
тих, хто знає людські біди з перших 
вуст. Хочу, аби те, з чим стикаються 
більшість українців, було вирішено 
на законодавчому рівні: в медичній 
і соціальній галузі, благодійній сфе-
рі», – розповіла Ірина Констанкевич, 
а також запевнила, що досягла до-
мовленості спільно з Ігорем Палицею, 
засновником благодійного фонду, аби 
спільно продовжувати активну робо-
ту задля користі мешканців обласного 
центру Волині у майбутньому.

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА
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Анна РОСТОВА 

итаючи програми кандида-
тів у народні депутати від 
Волинської області, з при-

крістю приходить усвідомлен-
ня, що поняття політичної еліти 
– ох яке далеке ще для українсько-
го парламенту. Тут сміх крізь сльо-
зи. Адже перше, що впадає в око, 
– це засилля елементарних грама-
тичних та орфографічних помилок 
у програмах кандидатів. Цей факт 
підтверджує і ту думку, що політич-
ні програми український виборець 
не читає, адже якби читав, навряд 
чи віддавав би голоси за неуків чи 
край неуважних політиків. Чима-
ло текстів ніби писані на коліні під 
стінами ЦВК, втім ці люди хочуть 
до парламенту.  Наприклад, один з 
кандидатів в ОВО № 19 примудрив-
ся написати слово «бур’ян», як «бю-
рян». Латентний Микола Янович? 

ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
НАПИСАННЯ 

Однією з особливостей текстів 
програм є згадування подій Майдану, 
Революції гідності, нащадків Януко-
вича і закінчення своїх текстів гасла-
ми «Слава Україні!», «Героям слава!». 
Хоча і тут є нюанси. Наприклад, кан-
дидат із округу №19 Олександр Скі-
пальський додав «Слава Волині!». 

Найчастіше претенденти згадува-
ли слово «Майдан» в окрузі №19, що 
з центром у Володимирі-Волинському. 
З цього ж округу кандидат Ігор Гузь у 
програмі аж п’ять разів вписав пріз-
вище «Янукович», щоправда, один раз 
замінивши його словом «зек». 

Серед інших популярних штампів 
у політичній мові кандидатів стали 
слова та словосполучення «агенту-
ра Москви», «деофшоризація бізне-
су», «посіпаки і поплічники Кремля», 
«агресор», «п’ята колона», «люстра-
ція», «олігархи», «московські найман-
ці» та інші. Хоча, наприклад, кандидат 
Сергій Мартиняк (ОВО №20) про війну 
не згадував узагалі, лише про «дуже 
важкі умови». Нерідко трапляються у 
текстах і комічні вислови. З програми 
депутата-самовисуванця Олексія Бу-
торіна (ОВО №19): «Досить оберати 
(так-так, саме «оберати») олігархів та 
політиків радянського формату!». Або 
самовисуванця Сергія Дзеника (ОВО 
№19): «Надання права учасникам АТО 
займати керівні посади». Ніби це пра-
во у них відсутнє? 

Топовими темами програми прак-
тично кожного з кандидатів стала 
підтримка боєздатної армії, соціаль-
на допомога та підтримка учасників 
АТО, децентралізація влади, страхова 
медицина, енергозбереження, пере-
хід до альтернативних видів палива, 
співпраця з НАТО. Щоправда, тут 
кандидати розділилися на два табори. 
Одні пишуть про вступ до військово-

го альянсу, інші ж просто зазначають 
про потребу приведення армії до на-
тівських стандартів. 

Як уже було зазначено, практично 
всі кандидати згадують соціальну під-
тримку АТО, втім механізмів її впро-
вадження, або ж відбудови східних 
регіонів, – одиниці. 

Наприклад, кандидат з ОВО №23 
Юрій Кулачек зазначає: «Я категорич-
но проти, щоб відновлення інфра-
структури зруйнованих російськими 
військовими та московськими на-
йманцями територій фінансувалось 
за рахунок нас з вами. Добиватимусь, 
в рамках прийнятих у майбутньому 
документів, звернень до міжнародних 
судових інстанцій, щоб за результати 
агресії фінансово відповіла Росія».

Самовисуванець Степан Івахів 
(ОВО №21) пише, що відбудова Дон-
басу має відбуватися суто за участю 
міжнародних партнерів та добро-
вільних пожертв заможних підпри-
ємців з Донбасу.

Серед пунктів, які орієнтовані 
на молодь, у більшості кандидатів – 
обов’язкове гарантоване забезпечен-
ня молоді першим робочим місцем та 
молодіжне безвідсоткове кредитуван-
ня житла. Спорт та культуру претен-
денти згадують загальними фразами. 
Бракує в текстах політиків і конкрети-
ки щодо розв’язання проблем округу. 
Наприклад, кандидати від партії Оле-
га Ляшка говорять зазвичай лише про 
будівництво доріг, міняючи тільки 
назву району. Якщо йдеться про Во-
лодимир, тут топова тема – підтрим-
ка шахтарів, створення пішохідних та 
велосипедних пунктів пропуску. Якщо 
про ОВО №21 і №22 – розвиток турис-
тичної привабливості.    

СЛОВО ПАРТІЇ 
Більшість програм, що їх пропону-

ють кандидати від політичних партій, 
мають певну структуру, сітку, на яку 
подекуди нанизують власні тези чи 
лозунги, орієнтовані на проблеми міс-
цевого населення. Хоча, наприклад, 
кандидати від Комуністичної партії 
України в програмах міняли хіба що 
вступ. Решта тез – однакова та має со-
ціальне спрямування. Як-то: дітям – 
доступне навчання, хворим – безплат-
ну медицину, трудівникам – роботу, 
хабарникам – борців з корупцією.  

Не вельми радикальними вияви-
лися тези ставлеників Олега Ляшка. 
Серед цікавих фраз у програмі кан-
дидата Віктора Яреми (ОВО №19): 
«Волинь має отримати статус вільної 
економічної зони і завдяки цьому ста-
ти лідером у формуванні нового євро-
пейського економічного потенціалу 
України. Місцеве самоврядування має 
взяти під пильний контроль роботу 
митниці аби знищити корупцію».

Представники «Блоку лівих сил 
України» агітують за повернення у 
державну власність природних мо-
нополій: обленерго, облгазів, водо-
каналів, теплокомуненерго, децен-
тралізацію влади, запровадження 

виборності суддів на певний строк. 
Серед кроків для подолання бідності 
– реформа системи заробітної плати, 
в основу якої закласти мінімальну за-
робітну плату на рівні 25 гривень за 
годину та фонд  заробітної плати не 
менш як 35% собівартості виготов-
леної продукції. Кандидат по Луцьку 
Роман Поліщук серед конкретних 
пропозицій для міста згадує віднов-
лення роботи підприємств Луцька, 
що допоможе збільшити кількість 
робочих місць. Але назви цих під-
приємств вирішив не вказувати. 

Найрадикальнішими у своїх тезах 
стали «свободівці» Євген Мельник 
(ОВО №19) та Олександр Пирожик 
(ОВО №22). Серед їхніх пропозицій – 
розпуск місцевих держадміністрацій, 
обрання суддів громадою, введення 
воєнного стану на території, де три-
вають бойові дії, встановлення візо-
вого режиму з Росією та безвізового 
з ЄС, позбавлення громадянства за 
сепаратизм, антиукраїнську діяль-
ність та пропаганду, заборона КПУ 
і Партії регіонів, відновлення права 
вказувати пункт «національність» у 
паспорті і свідоцтві про народження. 
Хоча, наприклад, кандидат Сергій 
Дружинович (ОВО №21) також про-
понує ліквідувати районні державні 
адміністрації, передавши їхні функції 
відповідним радам та їх виконкомам.

Неоднозначними є пропозиції і 
партії «Січ», об’єднання колишніх 
силовиків. Ось одна з тез: «відСІЧ 
посяганням на історію і гідність на-
шої країни – повернення Україні її 
першородного і вкраденого імені – 
Русь. Бо: Україна – це Русь». 

Серед лозунгів «Батьківщини» 
– оголошення воєнного стану, не-
відкладний вступ України до НАТО, 
організація надійної оборони кра-
їни та перебудови армії, люстрація 
влади. 

ЦІКАВІ ПРОПОЗИЦІЇ 
Найбільш у програмах креати-

вили кандидати-самовисуванці. На-
приклад, Зінаїда Купира (ОВО №19) 
буде відстоювати зменшення кіль-
кості депутатів до 125 осіб, по 5 – з 
кожної області. Кандидат Олександр 
Савчук (ОВО№ 23) пропонує ско-
ротити трішки менше – до 250 осіб. 
Додає, що потрібно заборонити оби-
ратись до парламенту більше, ніж на 
два скликання. 

Кандидат Володимир Вдовенко 
обіцяє систематичне висвітлення 
фактичного стану справ у державі, 
області, виборчому окрузі № 20 за 
допомогою засобів масової інформа-
ції та у спеціально заснованому на-
родним депутатом Бюлетені. 

А вже згадуваний Олександр 
Савчук хоче проводити конкурси на 
заміщення посад помічників народ-
ного депутата з числа жителів регіо-
ну, від якого буде обраний. 

Цікаво і досить мрійливо фор-
мулює фрази кандидат-радикал 
В’ячеслав Федін (ОВО №20): «Пробле-
ма сільських доріг в окрузі повинна 
бути назавжди вирішена за 5-7 на-
ступних років». Кандидат Юрій Цей-
ко (ОВО №20) пропонує відновити 
ракетно-ядерний арсенал України. 

Після прочитання програми кан-
дидата Романа Бондарука (ОВО №22) 
складається враження, що цей кан-
дидат представляє інтернет-партію 
Дарта Олексійовича Вейдера. А ні! 
Він – самовисуванець. Таке вражен-
ня обґрунтоване тим, що в програмі 
кандидата чимало пунктів стосуються 
публічності інформації, зокрема, за 
допомогою світової павутини. Напри-
клад, він пропонує запровадити мож-
ливість відслідковувати рух коштів 
бюджетів усіх рівнів онлайн. Через 
інтернет мають, згідно з програмою, 
здійснюватися й усі державні закупів-

лі. А усі адміністративні послуги, які 
надає держава, мають відбуватися че-
рез урядовий портал. Таким чином, на 
думку кандидата, мінімізується люд-
ський контакт, а отже, і корупція. 

Роман Бондарук пропонує декла-
рувати чиновницькі витрати, вартість 
яких перевищує 50% від заробітної 
плати посадовців. До слова, канди-
дат пропонує зробити єдиний реєстр 
корупціонерів публічним. Потрапив 
туди – і не маєш права обіймати поса-
ди в органах державної влади чи міс-
цевого самоврядування.

Серед ще більш глобальних за-
думок, однак не конкретизованих, 
– реформа судової системи, реформа 
міліції, податкової системи, житлово-
комунального господарства та місце-
вого самоврядування. 

ДОСВІДЧЕНІ 
Програми колишнього бютівця Ана-

толія Грицюка та екс-єдиноцентриста 
Бориса Загреви (ОВО№22) наповнені 
справедливими, проте досить загаль-
ними лозунгами, механізм втілення 
яких чітко не прописаний. Тут звич-
ний передвиборчий набір: люстрація і 
оновлення влади, подолання корупції, 
впровадження страхової медицини, 
скасування спеціальних пенсій, вступ 
до Євросоюзу (Грицюк, окрім цього, за 
вступ до НАТО). 

Один із пунктів програм обох кан-
дидатів – децентралізація влади. Біль-
ше уваги цьому параметру приділяє 
Загрева, який виступає за децентралі-
зацію виконавчої та бюджетної систем 
і надання права громадам самостійно 
обирати напрям розвитку. 

Серед ситуативних пактів у Гри-
цюка – необхідність повернути Крим, 
звільнити територію Донецької та 
Луганської областей від терористів і 
стабілізувати курс гривні. Натомість 
у Загреви акценти зміщені на соціаль-
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«Хроніки Любарта» запитали у лучан, що вони думають 
з приводу розбіжностей в документах, озвучених на 
з’їзді та поданих до ЦВК.

ВИБОРИ-ВИБОРИ…

ПОЛІТИЧНА МАГІЯНА ВИБОРИ
КАНДИДАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ 

Завершилася реєстрація 
кандидатів на проміжні вибори 
до Волинської обласної ради у 
мажоритарному окрузі №38 у 
Луцьку. Документи подали шість 
претендентів.

Як повідомив «Хронікам Лю-
барта» голова Волинської обласної 
територіальної виборчої комісії Ми-
кола Євтушин, це Дмитро Дмитрук 
(самовисування), Богдан Климчук 
(самовисування, «Самооборона 
Волині»), Дмитро Климук (Народ-
ний рух України), Геннадій Кожев-
ніков («Собор»), Роман Перванчук 
(Батьківщина) та Ігор Чорнуха 
(Блок Петра Порошенка). Зауважи-
мо, що Кожевніков є також канди-

датом в депутати Верховної Ради від 
Луцька.

Особливого ажіотажу посісти 
місце Бориса Клімчука в облраді не 
спостерігається. З одного боку, три-
вають парламентські вибори й амбі-
ційні політики пробують свої сили 
до Верховної Ради. З іншого – на-
ступні місцеві вибори мають відбу-
тися у 2015 році, тому ніхто не хоче 
серйозно вкладатися в «короткотер-
міновий» депутатський мандат.

Нагадаємо, вибори в обласну 
раду у частині Луцька відбудуть-
ся 26 жовтня разом із виборами до 
Верховної Ради. Проміжні вибори 
проводять у зв’язку зі смертю депу-
тата Волинської обласної ради Бо-
риса Клімчука.

Дмитро УРБАН

На сайті Центральної виборчої 
комісії вказано п’ять мажоритарних 
кандидатів у депутати Верховної 
Ради від Блоку Петра Порошенка, 
імена яких не було озвучено під час 
з’їзду партії 14 вересня. Однак закон 
про вибори передбачає, що канди-
датів у депутати політсила має за-
тверджувати на з’їзді.

Такими депутатами є Іванюк Ро-
ман Олегович (округ № 22, Волин-
ська область), Каплін Діонісій Сер-
гійович (округ № 150, Полтавська), 
Лаврик Микола Іванович (округ № 
161, Сумська), Давтян Олександр 
Саркісович (округ № 169, Харків-
ська) та Чудновський Віталій Оле-
гович (округ № 200, Черкаська).

Своєю чергою, прес-секретар 
ЦВК Костянтин Хівренко повідомив 
«Українській правді», що комісія не 
наділена повноваженнями переві-
ряти відповідність поданих списків 
тим, які були затверджені на з’їзді, 
оскільки жоден з її представників 
на цьому з’їзді не був.

«Центральна виборча комісія 
працює з тими документами, які 
надає політична сила за підсумками 
з’їзду. Закон не зобов’язує нас ходи-
ти на з’їзди», – сказав він.

Натомість один з лідерів Блоку 
Петра Порошенка Юрій Луценко, 

який на з’їзді зачитував імена кан-
дидатів, вважає, що їх було зареє-
стровано законно.

За його словами, за законом 
кандидати мають бути затверджені 
з’їздом, але їхні імена зачитувати 
вголос необов’язково.

«Я консультувався з юристами. І 
ще раз хочу підкреслити – законом 
не передбачено зачитування», – ска-
зав він.

За словами Луценка, він не озву-
чив імена кількох людей, оскільки 
щодо деяких на той момент ще не 
було остаточної певності щодо їх-
ньої участі у виборах, а інших партія 
не хотіла «світити» перед конкурен-
тами.

При цьому політик запевнив, 
що на з’їзді було затверджено саме 
ті списки, які потім було подано до 
ЦВК.

«Списки, які були у делегатів і за 
які вони голосували, та списки, які 
ми подали до ЦВК, збігаються», – 
сказав він.

До слова, два інші волинські 
кандидати від Блоку Петра Поро-
шенка, яких озвучували на з’їзді, 
так і не зареєструвалися. Ідеться 
про Сергія Третяка (ОВО №23) та 
Сергія Кошарука (ОВО №21). Зазна-
чимо, що в цих округах балотують-
ся співвласники групи «Континіум» 
Ігор Єремеєв та Степан Івахів.

ні теми. Наприклад, запровадження 
адресної соціальної допомоги, надан-
ня пільг учасникам АТО і постражда-
лим на Майдані, підтримка молоді, гід-
на зарплата бюджетній сфері. Більше 
того, Загрева обіцяє прийняти шість 
законів, серед яких – підвищення рів-
ня прожиткового мінімуму, звільнен-
ня від оподаткування інвесторів, які 
вкладають кошти в інфраструктуру 
(будівництво шкіл, дитячих садочків, 
будинків культури тощо) та створю-
ють нові робочі місця. 

Серед місцевих проблем, які 
Грицюк бачить обов’язковими для 
розв’язання, – капітальний ремонт 
каналізаційно-насосних станцій у 
Луцьку та меліоративних споруд, від-
новлення роботи тролейбусного пар-
ку. Цікавий пункт: «проведення бу-
дівництва, капітального ремонту до-
ріг обласного, районного значення, 
що знаходяться на території округу». 
Анатолію Петровичу, ви не сплутали 
округ? Борис Загрева певні місцеві 
проблеми у програмі не відобразив. 

Григорій Пустовіт (ОВО №22), 
колишній поплічник Грицюка, а нині 
кандидат від «Батьківщини», у про-
грамі, по суті, дублює лозунги, які 
притаманні усім кандидатам від сили 
Юлії Тимошенко. Поправка на місце-
вість відсутня. Наприклад, «оголо-
шення воєнного стану, невідкладний 
вступ України до НАТО, організація 
надійної оборони країни та пере-
будови армії», скасування недотор-
канності одночасно для Президента, 
народних депутатів і суддів, а також 
запровадження реального механіз-
му відкликання народного депутата, 
обов’язковість декларацій доходів і 
видатків, розширення прав місцевого 
самоврядування, боротьба з коруп-
цією, введення безвізового режиму з 
1 січня 2015 року. До слова, останнє 
гасло більш ніж популістське, адже 
навряд чи Європейське товариство 
скасує візи для країни, де є терористи.  

Кандидат Геннадій Кожевніков 
(ОВО №22) – чи не єдиний претендент 
на депутатське крісло, який вирішив 
закцентувати свою передвиборну 
програму саме на місцевих пробле-
мах. Отже, кандидат обіцяє контр-
олювати комунальні підприємства 
«Луцькводоканал», «Луцьктепло» та 
«Луцькспецкомунтранс» у сфері вста-
новлення тарифів, якості послуг, до-
цільності нинішніх штатних розписів. 
Ще одна ініціатива – продовжити рух 
тролейбусів Луцька до 22:00 у будні 
та 22:30 у святкові дні. Серед інших 
ініціатив – збільшення фінансуван-
ня соціального центру для допомоги 
людям похилого віку, співпраця з гро-
мадськими активістами, підтримка 
родин загиблих під час воєнних дій, 
родин переселенців. Цікаво форму-
лює кандидат пункти своєї програми: 
«буду сприяти», «всіляко сприятиму», 
«активно сприятиму». Але згодом сам 
Кожевніков пояснює: «обіцяю ніколи 
не давати обіцянок, яких не виконаю, 
створюючи при цьому нікому не по-
трібну «показуху». 

Чимало кандидатів у програмах 
звертають увагу на пункт про гарантії 
першого робочого місця для молоді. 
Кандидат Антон Кривицький (ОВО 
№22) додає – «як це було в моїй моло-
дості». Окрім всього іншого, колиш-
ній луцький мер виступає за протидію 
поширенню алкоголізму, наркоманії і 
повну заборону алкогольних напоїв та 
тютюнокуріння. 

МОЛОДІ ОБЛИЧЧЯ 
Самовисуванка Ірина Констанке-

вич (ОВО №22) презентує соціально 
скеровану програму. Втім політичні 
тези тут також є, причому виокрем-
лені на початок. А саме – підтримка 
вступу України до ЄС та НАТО, про-
ведення люстрації, децентралізація 
влади з розширенням прав місцевого 
самоврядування. Окремо виділено і 
розписано блок питань, що стосують-
ся захисту і підтримки учасників АТО 
та їхніх сімей. Серед глобальних змін 
у гуманітарній сфері в програмі Кон-
станкевич – реформа пенсійної систе-
ми, яка базуватиметься на поєднанні 
державного та приватного пенсійного 
забезпечення, необхідність продо-
вження Державної цільової програми 
«Цукровий діабет» на 2014-2019 рр., 
затвердження регіональної програми 
«Дитяча медицина», державної програ-
ми у наданні першого робочого місця 
випускникам освітніх установ шляхом 
переорієнтації на потреби регіону.

Кандидат від «Блоку Петра По-
рошенка» Роман Іванюк (ОВО №22) 
у програмі відображає вектор усієї 
партії. Серед найцікавіших і принци-
пових політичних пунктів – обрання 
депутатів за пропорційною системою 
з відкритими списками, передача по-
вноважень губернаторів виконкомам, 
сформованим обраними на виборах 
облрадами, необхідність проведен-
ня дочасних місцевих виборів, по-
збавлення суддів недоторканності. 
Принциповим є пункт про необхід-
ність вступу України до ЄС, а от щодо 
НАТО, в програмі кандидата сказано 
про «модернізацію армії, приведення 
її до стандартів НАТО». 

Ще один цікавий пункт, що стосу-
ється управлінського апарату: «скоро-
чення видатків на утримання органів 
влади та скасування пільг чиновника». 
З огляду на те, що рядові держслуж-
бовці похизуватися високою зарплат-
нею не можуть, пункт варто було би 
пояснити. 

Є у програмі й місцева прив’язка. 
Втім конкретики тут також обмаль: 
запровадження програм енергозбе-
реження, реформа транспортної, ко-
мунальних сфер, розширення мережі 
дитячих садочків. 

Командир Ігор Лапін (ОВО №22), 
більш відомий за псевдо «Зола», ак-
центує на реформуванні армії, розви-
тку місцевого самоврядування та про-
веденні люстрації. А саме – пояснює 
необхідність створення незалежного 
антикорупційного органу з широкими 
повноваженнями, а також запрова-
дження обов'язкового декларування 

чиновниками, політиками, суддями, 
працівниками прокуратури та інших 
як доходів, так і витрат. Серед прин-
ципових позицій його програми – ви-
мога чіткого розмежування учасників 
АТО і учасників бойових дій з відпо-
відним підходом у наданні пільг. Щодо 
місцевого акценту, тут пропонує при-
значення на важливі посади тільки 
через відкриті конкурси та громадські 
слухання.

Ігор Рицько (ОВО №22) у сво-
їй програмі не використав жодної 
прив’язки до місцевості. До слова, 
його програма перегукується з про-
грамою Юрія Цейка з ОВО №20, при-
чому в деяких моментах дослівно. На-
приклад, теза «заміна сотень «штаб-
них» генералів силових структур на 
фронтових офіцерів, які зарекоменду-
вали себе в зоні АТО». Втім програма 
горохівського кандидата куди кон-
кретніша та радикальніша. 

А ось, прочитавши програму 
Олександра Щуцького (ОВО №22), за-
думуєшся: хто це і як він потрапив на 
округ? Передусім у самій же програмі 
сказано, що кандидат балотується у 
206-му окрузі. Хоча закінчується текст 
програми словами про команду, яка 
вболіває за Україну і Волинь. А по-
друге, насторожує теза: «Формувати 
бюджет місцевих громад знизу до 
верху і самостійно, і самостійно, на 
свій розсуд, витрачати зароблені гро-
мадою гроші, а не просити їх у Києві 
чи Чернігові». Чернігові? Ви серйоз-
но? 206-ий виборчий округ справді є з 
центром у Чернігові. Але яким боком 
це до Волині? 

Кандидат від Ляшка Констянтин 
Петрочук (ОВО №22) пропонує ра-
дикальну реформу: віддати посади в 
силових структурах і виконавчих ор-
ганах молодим і незаангажованим, які 
не співпрацювали з бандитським ре-
жимом Януковича. Оце так радикаль-
ність! Але десь ми це вже чули. 

Претендент Андрій Омельчук 
(ОВО №22) щодо військової теми про-
понує розробити і затвердити нову 
Воєнну Доктрину, яка дозволить про-
тистояти сучасним загрозам та за-
безпечити фінансування оборонних 
програм держави до 5% валового вну-
трішнього продукту, звільнити Крим 
і територію Донбасу та встановити 
контроль української влади на всій 
окупованій території. 

*** 
Хай там як, а обирати народних 

депутатів доведеться. Більше того, у 
сучасних умовах зважено та вдумли-
во поставитися до свого вибору – це 
не право, а обов’язок кожного гро-
мадянина України. Рівнозначно як і 
обов’язок прийти на виборчу дільни-
цю 26 жовтня та проголосувати за кан-
дидата, який викликає найбільше дові-
ри. Викладений огляд – суб’єктивний. 
Не полінуйтеся самостійно пере-
глянути програми кандидатів, які є 
на сайті ЦВК та будуть розміщені на 
дільницях, перечитати їхні біографії, 
поцікавитися, чим вони живуть. Нині 
чимало українців не зможуть через 
воєнні дії скористатися своїм правом 
вибору, тому ті, хто може, мусять не 
помилитися.   

НА МІСЦЕ КЛІМЧУКА ХОЧЕ ШІСТКА

РОМАНА ІВАНЮКА 
НЕЗАКОННО ЗАРЕЄСТРУВАЛИ 
КАНДИДАТОМ В НАРДЕПИ?

Василь Мельничук, 33 роки:
«Це обман. Це все одно, що в 

магазині продавець озвучить ціну 
молока 8 гривень, а потім ти ді-
знаєшся, що в чеку пробили по 10. 
Бо так стоїть на ціннику. За таке я 
морду набив би». 

Ірина Ковальчук, 27 років:
«Я цікавлюся політикою і 

здивувалася, коли у Луцьку за-
реєстрували кандидатом Романа 
Іванюка. Адже в інформації, яку 
оприлюднювали українські сайти 

про кандидатів-мажоритарників 
зі з’їзду Блоку Петра Порошенка, 
цього прізвища не було. Натомість 
не зареєстрували кандидатів від 
Порошенка по Ковелю та Мане-
вичах. Як на мене, мала місце під-
робка документів, які подавали до 
Центрвиборчкому».

Світлана Степаненко, 54 роки:
«Нічого про це не чула. Але 

якщо це правда, то довіри до ви-
суванців від Блоку Порошенка це 
не додає».
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У свої 23 хлопець пережив таке, 
чого не забуде до кінця життя 

Геннадій Крук зі своїми побратимами у зоні АТО напередодні полону

ГЕННАДІЙ КРУК ПРО ПОЛОН 
У СЕПАРАТИСТІВ: «УДРУГЕ 
Я ЦЬОГО НЕ ПЕРЕЖИВУ»
Розмовляла Ірина КАЧАН

річного лучанина, економіста 
за освітою, Геннадія Крука 
мобілізували до війська 9 квітня. 

Вже у травні він захищав Україну на війні у 
складі 51-шої окремої механізованої бригади. 
Хлопець ризикував життям і вижив, але 
пройшов ще одне жахливе випробування, 
провівши понад три тижні у полоні. Геннадія 
і його бойових побратимів утримували 
сепаратисти в Сніжному. 

– Коли ти потрапив у зону Антитерорис-
тичної операції?

– Воювати відправили на початку травня. 
Після трагічних подій під Волновахою нас звід-
ти забрали. Близько трьох тижнів ми провели 
на Миколаївському полігоні. Потому поїхали 
у Луганську область, ближче до Лисичанська, 
Сєверодонецька. Несли службу на блок-постах. 
Основними нашими завданнями була перевірка 
автомобілів та охорона дорожніх шляхів. Згодом 
нас відправили у Донецьку область. Часто пере-
дислоковувалися, переїздили з місця на місце. І 
так сталося, що довелося нести службу зовсім 
недалеко від сумнозвісного Іловайська. Ми сто-
яли в тилу. Наша частина забезпечувала ті всі 
блок-пости і батальйони озброєнням, боєприпа-
сами. Але коли на горі біля Новокатеринівки нас 
стали обстрілювати з «Ураганів» і мінометів, нам 
довелося переїхати під село Дзеркальне. Ми вже 
не могли виконувати свої завдання із тилового 
забезпечення. І переїхали не назад, а навпаки – 
ще ближче до Іловайська. 

– І у День Незалежності почалося…
– 24 серпня вийшло так, що потрапили у 

наші склади, де були боєприпаси. Вони загорі-
лися, цілий день не вщухали вибухи. А ми цілий 
день лежали в окопах, ховалися у бліндажах, че-
каючи, поки все це вибухне і згорить. А вже 25 
серпня наші вороги, мабуть, уже знали, що в нас 
усе згоріло. Почалася зачистка, ворог підійшов 
до нас упритул. 

– А у вас натомість не було чим воювати?
– Їжа у нас була, а от зброя практично вся 

згоріла. Було мало боєприпасів. Великокаліберної 
техніки взагалі не було, усе знищив вогонь. Ми 
розуміли, що приречені. Хоча напередодні про-
сили, аби нам дали команду змінити місце дис-
локації, чекали, що нас заберуть звідти. Але ніхто 
команди не давав. В обідню пору ми вже почули, 
як наближалися танки, чутно було черги стріл-
кової зброї. Ворог, звісно, прорвався через нашу 
оборону й почалася зачистка нашого табору.

– Але тобі вдалося врятуватися?
– Ми знайшли місце, кудою можна було про-

рватися із оточення. Це соняшникове поле. До 
вечора пролежали у соняшниках, чекаючи, поки 
стемніє. А вночі рушили. Йшли, звісно, з озбро-
єнням і амуніцією. Сподівалися, що виберемося. 

Один з місцевих сказав нам напередодні, що звід-
си можна вибратися тільки через залізну дорогу, 
до якої лишалося три кілометри. А це тил ворога, 
звідки прийшли російські війська. Це була наша 
помилка. 

– Скільки часу ви отак шукали шлях із 
пастки?

– Я вже й не пам’ятаю, йшли два чи навіть 
три дні. Без води і їжі. Трохи перепочинемо – і 
знову йдемо. Уночі рухалися, вдень більше від-
почивали. Ми йшли групою із 15 людей. На тре-
тій день, коли геть не було сил, вирішили йти у 
село по воду. Хотіли попросити якихось харчів, 
бо, окрім соняшника, нічого й не їли. Зайшли в 
село. Нам трапився доволі нормальний місцевий 
чоловік і дав зрозуміти, що звідси уже ніяк не ви-
братися. Адже ми рухалися біля ворожої артиле-
рії. Він сказав, мовляв, у нас нема виходу: якщо 
вони побачать нас зі зброєю, то просто-напросто 
розстріляють. Тим паче, у навколишніх посадках 
і в полях повно диверсійних груп. Та й тікати не 
було сенсу. Адже якби там були наші поліські 
ліси, то ми іще могли б вийти, а у чистому полі 
ніяк не зманевруєш. Тому й вирішили здаватися. 

– Як це відбувалося?
– Місцевий домовився з російськими вій-

ськовими, десантниками. Там не було сепаратис-
тів, тільки російська армія. Вони нас прийняли.

– Зустрічали вороже?
– Було страшно, дуже страшно. Ми не дума-

ли, що коли-небудь повернемося додому. Розумі-
ли, що це шанс на життя, але чи дозволять вони 
нам жити, ми не були певні. Особисто я змирив-
ся з тим, що це вже кінець. Але нічого, нас спер-
шу трішки полякали, повиховували. Завантажи-
ли в «КамАЗ» і через територію Росії перевезли 
у Сніжне. 

– З рідними одразу дозволили зв’язатися?
– У перші дні. Я мав можливість говорити по 

телефону хвилину, і говорити все, що хотів.

–  Що робили у полоні?
– Голодували (сміється. – Авт.). Їсти давали, 

але дуже мало. Вранці приходили до нас і заби-
рали на різні роботи дві бригади. Одних то те-
риторію прибирати, то розбирати завали школи, 
словом, різні такі господарські роботи. А друга 
бригада постійно їздила розбирати завали на те-
риторії їхньої податкової і навколишні будинки. 
Дозволяли і перепочинок: ті, хто сьогодні пра-
цював, завтра відпочивали. 

– А як ставилися до вас?
– Сепаратисти ставилися до нас нормально. 

Навіть краще, ніж звичайні місцеві жителі. А міс-
цеві були налаштовані проти нас. Бо вони були 
впевнені, що це ми руйнуємо їхнє місто. Нам же 
доводилося розбирати завали їхніх будинків, 
знищених снарядами. Я не можу стверджувати 
напевне, чи це були наші, чи це провокації з боку 
Росії. Тому місцевих якоюсь мірою можна зро-
зуміти, адже війна зруйнувала їхнє життя. Вони 
нас ображали, морально було дуже важко. 

У Сніжному нині повний безлад, інфраструк-
тура знищена, люди роботи не мають, врожай не 
збирали, їсти нічого. Як зимуватимуть – невідо-
мо. Тому вони обурені. І якщо спочатку воювали 
найманці, серед яких в основному наркомани й 
зеки, то тепер зброю до рук взяли шахтарі, прості 
чоловіки, які вирішили захищати свою землю від 
нас, української армії.

– Сепаратисти вас виховували?
– Бувало таке. Трішки вели пропаганду. Мов-

ляв, от ми скоро підемо на Київ і так само будемо 
вбивати ваших жінок та дітей. Лякали, що вони 
до цього будуть прагнути. Стверджували, що 
браття-росіяни їм допоможуть, і вони захоплять 
зрештою всю Україну. Але я пропускав це повз 
себе. 

– Невже тебе це не ображало?
– Мене це не зачіпало, бо я бачив, що ці люди 

– ніхто. В основному наркомани і зеки. Ці люди 

не викликали у мене ані найменшої поваги. Тому 
їхня думка мене зовсім не цікавила. 

– А російські військові вам, «бандерівцям», 
пробували «відкрити очі»?

– Ми з ними провели лише один день, коли 
здавалися в полон, коли вони нас перевозили у 
Сніжне. Вони теж намагалися нам донести свою 
правду. Їм промили мізки, що ми тут вбиваємо 
літніх людей, дітей і тому подібне. А вони, мов-
ляв, приїхали їх захищати. 

– Чим вас годували? Хто організовував хар-
чування?

– Спершу нас годувала якась їхня їдальня, 
давали супчик і хліб. Привозили це нам у СІЗО в 
казаночках і каструлях. Був одноразовий посуд. 
Як в армії, ставали в чергу за порцією. А згодом 
надійшла волонтерська допомога, передали кру-
пи, цукор, макарони, консерви. Ми поставили 
свою польову кухню і готували самі. Але того не 
вистачало: двічі на день хлібчик і черпачок суп-
чику з кількома шматками картоплі, якщо по-
щастить… Хоча у перший день в обід дали суп-
чик, а на вечір – кашу. Потім зрозуміли, що для 
нас це занадто, і почали давати тільки суп.  

– Після такого їдла сил працювати не ста-
не…

– Дехто потрапляв на їхні склади, то там 
були нормальні мужики – давали сніданок і обід, 
а вечеря вже була в СІЗО. От там годували при-
стойно. Тобто якщо хочеш поїсти, то треба було 
й цілий день добряче працювати, тягати важкі 
ящики.

– Жили у яких умовах?
– Нас утримували в СІЗО у Сніжному. Спа-

ли ми в гаражі, настелили дерев’яних дверей, 
дощок. І як лягло 50 людей, так і всю територію 
зайняли. Було кілька ковдр, які нам згодом пе-
редали волонтери. У мене з двома друзями була 
одна ковдра на трьох, у когось – на чотирьох, у 
когось – на двох. 

– Що будеш далі робити?
– Я ще військовий, ніхто мене не демобілізу-

вав. Не знаю, що буде далі, але вертатися туди я 
не хочу. Бо вдруге я цього не переживу. Це вже 
зараз можу про це спокійніше говорити, адже 
минув деякий час. Але все одно треба звикати до 
нормального життя поза війною.

– Війна змінила твоє розуміння патріотиз-
му?

– Я зараз не кричу «Слава Україні!» і не лю-
блю, коли хтось вигукує.  Зараз для мене це про-
сто слова. 

«Ми не думали, що коли-небудь 
повернемося додому. Розуміли, 
що це шанс на життя, але чи 
дозволять вони нам жити, ми не 
були певні. Особисто я змирився з 
тим, що це вже кінець...»

«На третій день, коли геть не було сил, 
вирішили йти у село по воду. Хотіли 
попросити якихось харчів, бо, окрім 
соняшника, нічого й не їли...»
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Х/Ф «КОД ДОСТУПУ» 
Країна: США, 2006. Жанр: трилер
Режисер: Річард Лонкрейн
У ролях: Гаррісон Форд, Пол Беттані, Вірджинія 

Медсен.
Спеціаліст з розробки комп’ютерних систем без-

пеки Джек Стенфілд успішно працює в одному з банків 
Сіетла. В особистому житті Джека теж усе склада-
ється вдало: у нього чудова дружина Бет та двоє ді-
ток. Однак Джек не здогадується, що у нього є одне 
вразливе місце і ним хоче скористатися безжальний 
грабіжник. Білл Кокс, який впродовж кількох місяців 
уважно вивчав розпорядок життя Джека та його сім’ї, 
тепер збирається використати цю інформацію у влас-
них цілях. Разом з помічниками Кокс бере в заручники 
Бет та дітей і за допомогою шантажу намагається 
змусити Джека допомогти йому викрасти з банку 100 
мільйоні доларів. Протягом кількох годин Джек має 
виконати цю хитромудру операцію та врятувати 
близьких йому людей...

Х/Ф «ЛАБІРИНТИ КОХАННЯ»
Країна: Росія, 2008. Жанр: мелодрама
Режисер: Сайдо Курбанов 
У ролях: Анна Чі-

повська, Юлія Мавріна, 
Анастасія Федоркова, 
Ігор Письменний, Андрій 
Біланов, Денис Беспалий, 
Шухрат Іргашев, Вадим 
Александров, Дмитро 
Мазуров, Тетяна Мітієн-
ко. 

Він щойно врятував 
життя бізнесменові, при-
кривши його своїм тілом і 
отримавши при цьому по-
ранення. Він щойно пішов 
від дружини, заставши її 
в ліжку з коханцем. Стас знехотя погодився очолити 
охорону будинку дочки впливової та багатої людини, 
він ще не знав, як круто зміниться його життя!

Х/Ф «ЕДВАРД РУКИ-НОЖИЦІ»
Країна: США, 1990. Жанр: мелодрама
Режисер: Тім Бертон

У ролях: Джон-
ні Депп, Вайнона 
Райдер, Дайан Уїст, 
Ентоні Майкл Холл, 
Кеті Бейкер, Роберт 
Олівері, Кончіта 
Феррелл, Керолайн 
Аарон, Дік Ентоні Ві-
льямс, О-Лан Джонс, 
Вінсент Прайс (I).

У старому замку 
на високому пагор-
бі жив геніальний 
винахідник. Був він 
самотній, і справою 
всього його життя 
стала штучна люди-
на, яку він назвав 

Едвардом. Створював винахідник Едварда поступово 
і руки зробити йому так і не встиг: старий помер від 
серцевого нападу, і його творіння залишилося з тимча-
совою заміною рукам – величезними ножицями. Зате у 
Едварда була вразлива душа і добре серце. Коли його 
випадково знайшла в замку розповсюджувачка косме-
тичних засобів Пег і привела до себе додому, Едвард 
швидко прив’язався до цієї сім’ї. І особливо до Кім, 
юної доньки Пег.
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06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35 «Чистоnews»
09.35 «Чотири весілля - 2»
10.55 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка »
13.25, 14.35 «Сімейні 
мелодрами»
15.40 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.35 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 4»
20.30 «Сказочная Русь»
21.20 «Мультибарбара»
21.45 «Вечірній Київ»
23.20 «Світське життя»
00.25 Х/Ф «РОМОВИЙ 
ЩОДЕННИК»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Будинок з 
ліліями»
13.15, 14.20 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
15.30 «Судові справи»
16.50 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
20.40 «Чорне дзеркало»
23.00 Т/с «У зоні ризику»
02.25 Д/с «Територія 
непізнанного. Зірка на годину»

04.35 Служба розшуку дітей
04.40, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.15 Світанок
06.20, 08.00 Т/с «Департамент»
09.15, 13.20, 16.10 Т/с «Нічні 
ластівки»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Х/Ф «СТИРАЧ»
23.00 Х/Ф «ВІДШКОДУВАННЯ 
ЗБИТКІВ»
01.15 Голос Америки
01.20 Х/Ф «ЧЕРВОНА СПЕКА»
03.00 Т/с «Карадай»
04.35 Т/с «Військовий шпиталь»

05.40 Х/Ф «ТАНЦМАЙДАНЧИК»

07.00 Х/Ф «НЕРОЗУМНА ЗІРКА»

09.00 Т/с «Ніна. Розплата за 

кохання»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.55 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.50 «Національне 

талант-шоу «Танцюють всі!-7»

00.50 «Куб - 5»

02.15 Нічний ефір

06.05 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.35 Новини
06.40, 07.15, 08.15 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гість 
студії
07.35 Країна on line
08.50 Паспортний сервіс
09.20, 10.40 Д/ф
10.15 Театральні сезони
11.40, 17.50 До Ради
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.25 Національні дебати
15.20 Euronews
15.55 Віра. Надія. Любов
16.50 Богатирські ігри
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.00 Передвиборні агітаційні 
програми
21.40 Шустер LIVE
00.00, 01.00 Підсумки
00.30 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Царівна»
05.00 Як ваше здоров’я?

08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни 
доріг»
09.00, 18.30 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ЗДОРОВ’Я 
БАЖАЮ!»
11.25 Х/Ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»
13.10 «Нове Шалене відео по-
українськи»
15.00 «Облом.UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «ППС»
19.00 Х/Ф «ЧОРНЕ МІСТО»
22.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЕ 
ПРИСКОРЕННЯ»
00.05 Х/Ф «БІЖИ НЕ 
ОЗИРАЮЧИСЬ»

06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50 Таємниці вермахту
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Замерзла планета
12.20, 22.50 Мегамисливці
13.10, 23.40 Анатомія злочину
14.10, 21.10 Правила життя
15.50 Діти Гітлера
16.40 Сучасні дива
17.30 Танки. Великі битви
19.20 Битва цивілізацій
22.00 Планета мавп
00.30 Покер
01.20 Україна: забута історія

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.00 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
09.15, 14.15, 15.25, 21.00 Т/с 
«Слід»
10.00 Т/с «Карпов 3»
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
13.15 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Хочу до Меладзе
01.30 Т/с «Спільнота 4»
03.45 Х/Ф «ТАМ, ДЕ Є ЩАСТЯ 
ДЛЯ МЕНЕ»

05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди мисливців 
за привидами»
07.00, 18.00, 01.40 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 13.55 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.50 Т/с «Вороніни»
18.20, 05.05 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
21.00 Проект Перфект
22.15 Герої та коханці
01.45 Х/Ф «ЩОДЕННИК 
КАР’ЄРИСТКИ»
03.15 Т/с «Милі ошуканки»
04.35 25-й кадр
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2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

08.00, 08.25 М/с «Пригоди 
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя»
10.05, 02.35 Х/Ф «ЖІНКА-
ЗИМА»
14.30 «Вечірній Київ»
16.20 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.20 «Вечірній квартал. 
Прем’єрний випуск»
23.30 «Квартал і його команда»
00.35 Х/Ф «ЕДВАРД РУКИ-
НОЖИЦІ»

07.05 «Школа лікара 
Комаровського»
08.20 Програма «Чорно-біле»
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «ПОКРОВСЬКІ 
ВОРОТА»
13.00, 02.50 Х/Ф 
«НАЙКРАСИВІША»
15.30 Т/с «Шлюбні танці»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.30 Концерт «Місце зустрічі»
22.35 Т/с «Випереджаючи 
постріл»
04.35 «Мультфільми»

05.55 Х/Ф «СКУБІ-ДУ. ПРОКЛЯТТЯ 
ОЗЕРНОГО МОНСТРА»
09.05 Інсайдер
11.10 Депутат під прикриттям
12.10, 13.00 Т/с «Доставити за будь-
яку ціну»
16.35, 20.15 Т/с «Полювання на 
вервольфа»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
22.20 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР-3. 
ПОВСТАННЯ МАШИН»
00.50 Х/Ф «СТИРАЧ»

06.20, 01.50 Х/Ф «СТЕРЕЖИСЬ 
АВТОМОБІЛЯ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.55 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-7»
14.50 «Зважені та щасливі - 4»
19.00 «Х-Фактор - 5»
22.25 Т/с «Коли ми вдома»
01.00 «Детектор брехні - 6»
03.20 Нічний ефір

08.00 Шустер LIVE
10.55 Подорожуй першим
11.35, 17.20 До Ради
11.55 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
14.00 Дні німецького ТБ на 
Першому. Дитяча програма із 
циклу «Погляд у мій світ». «Леа 
танцює»
14.35 Нотатки на глобусі
14.50 Українського роду
15.15 Національний відбір на 
Міжнародний конкурс сольних 
виконавців «Sanremo Junior 
2015» (ч.3)
16.15 Чоловічий клуб. Бокс. 
Чемпіонат України. Фінали
17.50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
19.15 Передвиборні агітаційні 
програми
21.00, 01.20 Новини
21.40 Чоловічий клуб
22.10 Моя країна
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
00.15 Від першої особи. Підсумки
01.50 Музичне турне

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 квадратних метри»
07.15 «Нове Шалене відео по-
українськи»
08.40 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30, 21.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Т/с «Ментівські війни-5»
18.30 Х/Ф «ВОЛОДАР МОРІВ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛІ»
22.30 Х/Ф «ЯНГОЛИ НЕБА»
00.35 Х/Ф «ЧОРНИЙ ЯНГОЛ»
02.15 Х/Ф «КАМІННА ДУША»

06.00 Бандитська Одеса
07.00 У пошуках істини
08.40 Вражаючі кадри
10.30 Викривачі міфів
11.30 Паразити всередині нас
12.30 Побутова наука
13.30 Планета мавп
16.30 Далеко і ще далі
19.20 Секрети звичайних речей
21.00 Таємне життя грибів
22.00 Перетворення: наука змін
23.00 Прибульці всередині нас
00.00 Що? Де? Коли?
00.50 Таємниці Америки

06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 04.25 Події
07.15, 09.15 Т/с «Інтерни»
09.50 Один за сто годин
11.00 Х/Ф «ТАМ, ДЕ Є ЩАСТЯ 
ДЛЯ МЕНЕ»
13.00, 15.20 Т/с «У ріки два 
береги»
17.50 Т/с «Поклич і я прийду»
19.40 Т/с «Поклич і я прийду »
23.00 Х/Ф «ЗАЇЖДЖИЙ 
МОЛОДЕЦЬ»
01.00 Х/Ф «ЛІСОВИК-2»
02.55, 05.05 Т/с «Мент у законі 8»

10.00 Ревізор. Без купюр
12.10 Ревізор. Пародія
13.25 Уральські пельмені
14.30 Хто Зверху?-3
16.40 Т/с «Останній з Магикян»
18.40 М/ф «Роби ноги 2»
20.40 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
вовк 2»
22.25 Стенд Ап Шоу
23.10 М/ф «Розповідь про 
Федота-стрільця»
00.50 Т/с «Милі ошуканки»
03.55 Зона ночі
05.25 25-й кадр
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08.00, 08.25 М/с «Пригоди 
ведмедиків Гаммі»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
11.00 «Світ навиворіт - 3: 
Танзанія, Ефіопія»
12.40 «Машині казки»
12.55 «Інспектор Фреймут»
14.40 «Територія обману»
15.50 Т/с «Байки Мітяя»
18.25 «Українські сенсації»
19.30, 04.30 «ТСН-Тиждень»
21.30 «Хоробрі серця»
23.20 Х/Ф «НА МЕЖІ»
01.30 Х/Ф «ЖАХЛИВИЙ ЛІКАР 
ФАЙБС»

08.00 «уДачний проект»
08.35 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
11.00 Т/с «Шлюбні танці»
15.50 Концерт «Місце зустрічі»
17.55 Х/Ф «НЕ В ХЛОПЦЯХ 
ЩАСТЯ»
20.00, 04.00 «Подробиці тижня»
22.00 Програма «Чорно-біле»
23.10 Т/с «Випереджаючи 
постріл»
03.00 «Мультфільми»

05.55 Телескоп Хаббла
06.40 Анекдоти по-українськи
07.25 Зірка YouTube
08.45 Козирне життя на дачі
09.10 Дивитись усім!
10.05 Х/Ф «ЧЕРВОНА ПЛАНЕТА»
12.30, 13.00 Т/с «Чужий район»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР-4. НЕХАЙ 
ПРИЙДЕ СПАСИТЕЛЬ»
23.05 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР-3. 
ПОВСТАННЯ МАШИН»
01.15 Х/Ф «ІКАР»

07.00 Х/Ф «ПРИГОДИ 
КВЕНТІНА ДОРВАРДА - 
СТРІЛЬЦЯ КОРОЛІВСЬКОЇ 
ГВАРДІЇ»
10.05 «Караоке на Майдані»
11.05 «МастерШеф - 4»
15.10 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 14»
21.20 «Один за всіх»
22.25 «Вiкна-Новини» 
23.35 Х/Ф «ЛАБІРИНТИ 
КОХАННЯ»
01.25 Х/Ф «ПРИГОДИ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА І ЛІКАРА 
ВАТСОНА»

07.30, 00.20 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.25 Хто в домі хазяїн?
10.05 Х/Ф «ЗАПРОШЕННЯ»
11.40, 17.20 До Ради
12.05 Т/с «П’ять хвилин до метро»
12.55 Православний вісник
13.40 Школа Мері Поппінс
13.55 Дні німецького ТБ на 
Першому. Дитяча програма із 
циклу «Погляд у мій світ». «Карл-
супергерой»
14.30 Фольк-music
15.40 Театральні сезони
16.15 Богатирські ігри
17.45 Слідство. Інфо
18.30 Подорожуй першим
19.15 Передвиборні агітаційні 
програми
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.10 Моя країна
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне

07.00 «Маски-шоу»
09.25 Х/Ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Бушидо»
14.00, 23.15 «Богатирі»
15.00 Х/Ф «ФАНФАН 
ТЮЛЬПАН»
16.50 ЧУ 9 Тур. Карпати - 
Іллічівець
19.15 ЧУ 9 Тур. Дніпро - 
Чорноморець
21.30 «Профутбол»
00.15 Х/Ф «БІЖИ НЕ 
ОЗИРАЮЧИСЬ»

08.10 Вражаючі кадри
10.00 Таємне життя грибів
11.00 Перетворення: наука змін
12.00 Прибульці всередині нас
13.00 Планета мавп
14.00 Дикий Таїланд
16.00 Далеко і ще далі
18.50 Битва цивілізацій
20.30 Війна світів
21.30 Викривачі міфів
22.30 Паразити всередині нас
23.30 Побутова наука
00.30 Секрети звичайних речей
02.10 Скарб.ua

06.40 Події
07.20 Таємниці зірок
08.15 Т/с «У ріки два береги»
12.45 Т/с «Поклич і я прийду»
16.50 Х/Ф «ЗАЇЖДЖИЙ 
МОЛОДЕЦЬ»
19.00, 05.25 Події тижня з 
Олегом Панютою
20.45 Хочу до Меладзе
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.20, 03.10 Т/с «Мент у законі 8»

08.55 М/с «Дракони: Вершники 
Дурня»
10.50 М/ф «Роби ноги 2»
12.45 1000 жіночих бажань
15.45 Проект Перфект
17.00 Т/с «Останній з Магикян»
19.00 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
вовк 2»
20.40 М/ф «Як піймати перо 
Жар-птиці»
22.00 Х/Ф «ЗНАЙОМТЕСЯ, 
ДЕЙВ»
00.00 М/ф «Розповідь про 
Федота-стрільця»
01.40 Т/с «Милі ошуканки»

ПОНЕДІЛОК
10.30

НЕДІЛЯ
23.35

НЕДІЛЯ
00.35
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АНОНС

Сергій МАРТИНЮК

«РОЗІРВАНЕ КОЛО»  
(Бельгія, Нідерланди, 2012)
Режисер: Фелікс ван Грунінген 
Чудовий фільм з характерною 

європейською драматикою та атмос-
ферою, яку все важче знаходити в 
голлівудському кінематографі. Вона 
– власниця татуювального салону, 
він грає на банджо в групі і боготво-
рить Америку. Любов закручує геро-
їв у дурманному танці закоханих, на 
світ Божий з’являється дитина, але 
вона хвора, і молоді батьки змушені 
нести на собі хрест її хвороби, нама-
гаючись триматися на плаву. Багато 
музики, нервів, оголених дротів, 
красивих кольорів і людей зблизька. 
Багато кадрів, які в момент перегляду справляли враження якщо не 
геніальних, то точно кінематографічно довершених. Варто! Кіно про 
життя, яким воно є.

«СУСІДИ. 
НА СТЕЖЦІ ВІЙНИ» 
(США, 2014)
Режисер: Ніколас Столлер
Ще один яскравий доказ того, що 

комедійний жанр у Штатах зійшов 
до пародій на самого себе. І ситуації 
в цьому випадку не рятує ні доволі 
цікава сюжетна задумка, ні багатий 
на вар’ятство сценарій, ні комічно 
імпозантний Сет Роген, ні режису-
ра досвідченого Ніколаса Столлера. 
Історія середньостатистичної сімей-
ної пари з дитиною, яка стикається 
із шаленою студентською молодістю 
сусідів, які не годні на жодні адек-
ватні сусідські перемовини та дорос-
лі домовленості. Війна неминуча і 
переможців її навряд чи чекатимуть 
лаври. Як і власне «хеппі енд» фільму, який для глядача матиме ви-
гляд такого собі моралізаторського тицяння в лоб юному поколінню, 
мовляв, проживайте юність з головою. Можна, якщо край. 

«ЧОРНО-БІЛИЙ 
СЕКС» 
(Австралія, 2012)
Режисер: Джон Вінтер
Важко назвати цей фільм до-

стоту ігровим.  Чорно-білі сповіді 
повій перед об’єктивом камери, які 
розповідають про своє життя, його 
філософію та проблеми. Як потра-
пили в бізнес, як в ньому живуть 
і як з нього не хочуть виходити, 
хоча й мріють часом про гарний 
будиночок за білим парканом, пару 
діток, лабрадора у дворику та чо-
ловіка, який любить і розуміє, в 
рідних стінах. Якщо я правильно 
зрозумів авторів фільму, то гляда-
ча ще раз вирішили переконати в 
тому, що повії такі ж, як і ми, люди, але аж ніяк не прокажені, від-
шовхнуті соціумом ізгої. Просто інші. Наскільки це відповідає дій-
сності, вирішувати кожному персонально, а щодо фільму, то його 
рекомендую дивитися суто тим, кого ця тема цікавить більше, ніж 
зазвичай. 

«ЦЯ НЕЗРУЧНА 
МИТЬ» 
(США, 2014)
Режисер: Том Гормікен
Романтична комедія, яку обі-

цяли творці фільму,  на загал ви-
явилася  урбаністичною драмою 
про нещадно-недоречну любов на 
вулицях мегаполіса та людей, які 
дискутують зі своїми різноликими 
«Я» на предмет пошуків свого місця 
під небом цієї планети.  Достатньо 
сильний акторський склад, загаль-
на атмосфера картини – і ми маємо 
зразок добротного американського 
кіно без жодних життєвих претен-
зій. Таке добре дивитися зі своєю 
дівкою в моменти, коли стосунки 
дають тріщину і обидвом треба на-
гадати про головне, або ж у хорошій добрій компанії під молоко і 
віскі. Можна, якщо є смак) 

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ ПУ… МАЄ ПОМЕРТИ

ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО 
КІНО НА ПІДТРИМКУ 
РЕЖИСЕРА ОЛЕГА СЕНЦОВА

Алла САДЕЦЬКА

раведник» (англ. «The Equalizer») 
– свіженький американський 
кримінальний бойовик 

режисера Антуана Фукуа, що вийшов 
2014 року. Фільм хороший, принаймні 
поціновувачам жанру стрічка неодмінно 
стане до смаку. 

Колишній спецпризначенець Роберт Маккол 
(Дензел Вашингтон) вирішив почати нове жит-
тя, влаштувавшись менеджером у супермаркет. З 
вигляду – цілком звичайний чоловік, порядний і 
хороший працівник. Однак у цієї людини є мину-
ле, про яке не знають його колеги. 

Раніше Роберт служив у загоні спеціального 
призначення, але, вийшовши на пенсію, він ви-
рішив жити по-новому. Та совість військового не 
дозволяє стояти осторонь, коли навколо вирує 
вуличне насильство і беззаконня. Коли його зна-
йома постраждала від рук російської мафії, Мак-
кол вирішив повернутися на службу. На стежці 
війни герою доведеться не тільки помститися за 
дівчину, але й виступити проти агентів ЦРУ, що 
зрадили присягу.

Сюжет нехитрий, банальний і не новий, 
уважний глядач здогадується, що буде далі. Та 
зовсім інша річ, як усе це знято і показано, який 
підтекст має фільм. 

«П

Історія доволі стандартна для бойовика: го-
ловний герой береться встановлювати справед-
ливість. А це супроводжується його героїзмом, 
купою крові й трупів. 

Усім злом у фільмі заправляє ватажок мафіоз-
ного угрупування на прізвисько Пушкін (такий 
собі легкий стьоб американців). До слова, перші 

дві літери його прізвища натякають водночас на 
іншого не вельми позитивного персонажа із Ро-
сії. Крім сутенерства, він ще торгує нафтою (чер-
говий натяк?). 

Завершується все, ніби у фантазії багатьох 
українців: темношкірий американець приїздить 
до Москви й холоднокровно вбиває главу цього 

бандитського угруповання. І робить це, бо хоче 
миру. 

Загалом вийшов добротний бойовик, гар-
но знятий і без видимих «косяків». Хоча сюжет 
простенький, але фільм тримає у напрузі від і до. 
Та й чудова гра Дензела зробила своє.

Зрештою, цим фільмом Антуан Фукуа, зда-
ється, досяг вершини. Режисер суто чоловічого 
кіно, здебільшого кримінального, узяв загалом 
хрестоматійну фабулу бойовика старої школи і 
одним махом затьмарив весь олдскул (і не тільки), 
який був створений в Голлівуді за останні роки. 

З 9 до 14 жовтня в Луцьку триватиме 
Тиждень українського кіно на підтримку 
заарештованого у Росії українського 
режиссера Олега Сенцова.

Офіційне відкриття Тижня українського 
кіно в Луцьку відбудеться 9 жовтня 
о 20.00 в червоній залі кінотеатру 
«Адреналін». Стартуватиме тиждень 
з українського фільму-мюзиклу 
«Трубач». На відкриті будуть  
присутні представники 
знімальної групи цієї кінострічки. До речі, «Трубач» – один із 
трьох українських фільмів, які розглядали як кандидатів на 
премію «Оскар».  

Розклад показів:
9 жовтня,   20.00 – «Трубач» (реж. Анатолій Матешко ) – 
офіційний початок Тижня українського кіно;

10 жовтня, 20.00 – «Молитва за гетьмана Мазепу» (реж. 
Юрій  Іллєнко);

11 жовтня, 20.00 – «Істальгія» (реж. Дар’я Онищенко);

12 жовтня, 20.00 – «Параджанов» (реж. Олена Фетисова, 
Серж Аведікян);

13 жовтня, 20.00 – альманах короткометражної 
документалістики «Вавилон’ 13»;

14  жовтня, 20.00 – «Гамер» (реж. Олег Сенцов).

Покази відбуватимуться щодня у кінотеатрі «Адреналін».

«Коли планували проведення Тижня українського кіно у 
Києві, ми й гадки не мали, що ці покази матимуть такий 
резонанс по всій Україні. Глядачам цікаві українські фільми. 
Олег відчуває всю нашу підтримку. Тиждень їде далі...» – 
каже продюсер Анна Паленчук. 

До речі, Тиждень українського кіно з великим успіхом уже 
пройшов у Києві та Тернополі. 2 жовтня він розпочався в 
Івано-Франківську. 

Як відомо, 11 травня 2014 року Сенцова затримали 
співробітники ФСБ. 29 вересня московський суд продовжив 
перебування українського режисера під вартою, хоча, 
за свідченням його адвокатів, жодних реальних доказів 
провини Сенцова не з’явилося. У Росії його звинувачують у 
підготовці теракту в Криму.

атиме 
підтримку 
ького 

їнського 
втня 
ру

ждень 
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Послуговуючись сервісом  
«BlaBlaCar», користувач дає згоду 
дотримуватися відповідних 
«правил поведінки». 

Так, водій погоджується, що він 
буде публікувати на сайті лише ті 
поїздки, які насправді має намір 
здійснити. Усі користувачі несуть 
відповідальність за точність і 
правдивість наданої інформації 
та за дотримання всіх умов, 
узгоджених один з одним перед 
поїздкою. 

Кожен водій зобов’язується не 
ризикувати під час поїздки, не 
вживати алкоголь, наркотики і 
медичні препарати, які можуть 
порушити або змінити його 
здатність безпечно та уважно 
керувати автомобілем. Пасажири 
не мають перешкоджати водінню 
чи заважати водієві в будь-якому 

випадку.

Усі учасники погоджуються 
надавати будь-якому іншому 
користувачеві потрібну 
інформацію та документи, які 
вони цілком обґрунтовано 
можуть один в одного попросити. 
Для водія такі документи 
включають (але не обмежуються) 
техпаспорт, посвідчення водія та 
свідоцтво про страхування. Для 
пасажира, який погодився бути 
водієм під час поїздки, це його 
посвідчення водія. Так само в 
будь-якому випадку користувач 
має підтвердити свою особу 
(наприклад, показати паспорт) на 
вимогу інших користувачів перед 
або в момент здійснення спільної 
поїздки. 

Пасажир або пасажири 
погоджуються нести витрати 

відповідно до суми, узгодженої 
з водієм. Водій погоджується, 
що вказана сума відображає 
реальні витрати на поїздку, і він 
не отримує прибутку від будь-якої 
угоди з іншими користувачами.

Усі користувачі погоджуються  
дотримуватися часу і місця, 
узгоджених для виїзду. Водій та 
пасажир мають вчасно з’явитися 
в узгоджене для зустрічі місце. У 
разі, якщо користувач не з’явився 
в узгоджене місце протягом 30 
хвилин після запланованого 
часу виїзду, він відповідальний за 
скасування спільної поїздки.

Кожен попутник зобов’язується 
бути чистими і охайними при 
виїзді та під час поїздки, щоб 
не образити чи не заподіяти 
будь-яких незручностей іншим 
користувачам.

КОДЕКС ПОВЕДІНКИ НА «BLABLACAR»

АВТОСТОП – МИНУЛЕ, 
«BLABLACAR» – СЬОГОДЕННЯ

ХРОНІКЕР
• понад 10 мільйонів 
користувачів 
• більш як 2 мільйони 
користувачів подорожують 
щомісяця 
• 13 країн: Франція, Іспанія, 
Великобританія, Італія, 
Польща, Німеччина, Бельгія, 
Голландія, Люксембург, 
Португалія, Україна, Росія і 
Туреччина
• понад 2 мільйони доступних 
для бронювання місць 
• понад 3 мільярди кілометрів 
опублікованих маршрутів, 
можна 80 535 раз обітнути 
землю 
• близько 275 мільйонів євро 
зекономлено водіями 
• зекономлено близько 
700 000 тонн викидів СО2 
• більш як 3 мільйони 
скачувань мобільного 
додатку (iPhone + Android)

Алла САДЕЦЬКА

еред прогресивних 
користувачів інтернету 
дедалі популярнішим стає 

міжнародний сервіс «BlaBlaCar». А 
останнім часом цією транспортною 
послугою стали користуватися все 
більше українців. 

«BlaBlaCar» –  найбільша спіль-
нота попутників, майданчик, що 
об’єднує водіїв і пасажирів, яким по 
дорозі. Щомісяця понад два мільйо-
ни користувачів подорожують через 
«BlaBlaCar», формуючи новий вид по-
справжньому соціального транспорту. 
Команда служби підтримки користу-
вачів, сучасні web та мобільні мож-
ливості, спільнота користувачів, що 
швидко збільшується, – усе це робить 
«BlaBlaCar» унікальною платформою 
ефективних та економних подорожей 
для мільйонів користувачів по всій 
Європі, Росії та Україні.

Ідея створення сервісу «BlaBlaCar» 
народилася на Різдво, коли студент 
Фредерік Маззелла захотів відвіда-
ти рідних у французькій провінції. У 
нього не було автомобіля, потяги пе-
реповнені, але водночас була величез-
на кількість водіїв, які подорожували 
на самоті. Він вирішив спробувати 
знайти одного такого попутника з 
вільним місцем у машині в обмін на 
оплату палива. Пошукавши в інтер-
неті відповідний сервіс, зрозумів, що 
таких просто нема. І у 2004 році запус-
тив власний сайт. 

НІ КОПІЙКИ ЗА СЕРВІС
«BlaBlaCar» – безплатний сервіс, 

пасажир спілкується безпосередньо 
з водієм, аби домовитися про спіль-
ну поїздку. Люди, які знаходять одне 
одного на «BlaBlaCar», особисто об-
говорюють умови поїздки, зокрема й 
вартість, розміри багажу, можливість 
куріння, перевезення домашніх тва-
рин, чи може бути увімкнена музика у 
дорозі тощо. 

Для того аби приєднатися до 
спільноти тих, хто не любить подоро-
жувати громадським транспортом, а 
воліє долати відстані з прогресивними 
однодумцями, слід зареєструватися на 
сайті www.blablacar.com.ua. Важливо 
вказати правдиві персональні дані, 
контактну інформацію і вже після 
цього шукати попутників. Це стосу-
ється як водіїв, так і пасажирів.

РЕАЛЬНІ ЛЮДИ
«Є три головні складові, які ми 

використовуємо для гарантування 
безпеки в співтоваристві попутни-
ків. Перша – всі користувачі реальні. 
Друга – щоразу попутники оцінюють 
один одного, залишають взаємні від-
гуки й таким чином виключають зі 
спільноти тих, хто не виявляє належ-
ної поваги до позитивного духу вза-
ємодії користувачів. Третя – створено 
спеціальну команду підтримки корис-
тувачів, яка готова завжди допомогти, 
відповісти на будь-які запитання та 
забезпечити найкращий досвід від ви-
користання «BlaBlaCar», – йдеться на 
сайті сервісу. 

Транспортна мережа «BlaBlaCar» 
розвивається суто завдяки реаль-
ним людям. Тому всі використовують 
лише свої реальні дані, псевдоніми 
не допускаються. Таким чином кожен 
користувач бере на себе відповідаль-

C

ність під своїм реальним іменем (і використовуючи реаль-
не фото!). Він підтверджує свій номер телефону та e-mail. 
Також пропонується використовувати авторизацію через 
соціальні мережі, щоб дати можливість потенційним по-
путникам ознайомитися з реальним соціальним профілем 
користувача перед спільною поїздкою.

ДОВІРА ФОРМУЄ РЕПУТАЦІЮ
Після кожної спільної поїздки користувачі «BlaBlaCar» 

залишають один одному відгуки, формуючи таким чином 
співтовариство, засноване на репутації. Перед кожною 
спільною поїздкою ви можете ознайомитися з відгуками 
про потенційного попутника та досвід його спільних подо-

рожей з іншими користувачами. Якщо 
кілька осіб уже підтвердили його на-
дійність своїми відгуками, то і ви мо-
жете йому довіряти.

На «BlaBlaCar» ви можете обирати 
свого попутника. Пасажири контакту-
ють з водіями, а водії, своєю чергою, 
можуть швидко прийняти або відхи-
лити запити на спільну поїздку. Щоб 
допомогти користувачам ухвалити 
рішення, «BlaBlaCar» дає можливість 
ознайомитися з усією потрібною ін-
формацією про недавні дії потенцій-
ного попутника і його досвід спільних 
подорожей. А це означає, що ви за-
вжди можете впевнено та зручно ви-
бирати попутників і планувати спіль-
ні поїздки.

Команда «BlaBlaCar» перевіряє 
всю опубліковану на сервісі інформа-
цію, щоб забезпечити поважні та від-
повідальні стосунки між користувача-
ми. Усі фотографії, коментарі та дані 
профілів проходять перевірку, гаран-
туючи таким чином взаємну довіру і 
відповідний першокласний сервіс.

СТРАХУВАННЯ
Страховка при спільних поїздках 

діє так само, якби ви їхали з сім’єю 
або друзями. Наголошуємо, сервіс не 
розрахований на комерційне викорис-
тання особистого транспорту, тобто 
не передбачає отримання прибутку 
водієм. Він дозволяє лише часткове 
або повне покриття витрат на поїздку. 
Тому сервіс обмежує кількість місць, 
які водії можуть запропонувати паса-
жирам, і негайно реагує, якщо кодексу 
поведінки не дотримано.
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УНІВЕРСИТЕТ

ДО ЛУЦЬКА ПОВЕРНУВСЯ 
СТУДЕНТСЬКИЙ ФУТБОЛ
Назар ТРИКУШ

На стадіоні в Боратині команда СНУ імені 
Лесі Українки зіграла свій перший матч у 
XIV чемпіонаті України з футболу серед 
вищих навчальних закладів. Символічно 
лучани взяли стару назву «хрестоносців» 
– ФК «Торпедо-СНУ». Волинська команда 
в цьому турнірі – дебютант.

– Приємно, що ми вперше взяли участь 
у студентській лізі. Ми ставимо завдання її 
виграти. Зараз ми вперше побачили нашу ко-
манду в дії, але підсилимо її і будемо бороти-
ся за перемогу, – розповів ректор СНУ імені 
Лесі Україннки Ігор Коцан.

Першим суперником лучан став ФК 
«Тернопіль-Педуніверситет», бронзовий при-
зер минулого чемпіонату. Гості взяли хід гри у 
свої руки з перших хвилин. Тернополяни від-
крили рахунок вже на другій хвилині зустрічі 
– відзначився Тарас Кривий. Через 15 хвилин 
влетів другий м’яч у луцькі ворота. Автор 
гола – Тарас Гром’як. Після цього тернополя-
ни відійшли в захист і спокійно дограли матч 
з прийнятним для себе рахунком – 0:2.

– Результатом задоволений, команда до-
бре виступила. Ми забили два швидкі голи 
й спокійно довели гру до кінця. У другому 
таймі грали на оборону. Варто зазначити, що 
луцька команда добре тримає м’яч, – проко-
ментував гру тернополянин Ігор Курило.

Зазначимо, честь галицького вишу при-
їхали захищати шість гравців першолігово-
го «Тернополя». Натомість підопічні Віталія 
Кварцяного, які навчаються у СНУ, не змо-
гли допомогти своєму університету через 
щільний графік. Спортивний директор ФК 
«Торпедо-СНУ» Анатолій Войнаровський у 
майбутньому розраховує на їхню допомогу.

– Тренерський штаб буде розбирати гру. 
Цій команді чотири дні, вони ні разу не гра-
ли разом. Ми бачимо кілька футболістів, які 
можуть залишитися в цьому складі. Ми вже 
теж заявили гравців з ФК «Волинь», які є на-
шими студентами, і ми обов’язково будемо їх 
залучати.

Тренерський штаб волинян вірить, що у 
команди є майбутнє, адже історія вже знає 
приклади успіху волинського студентського 
футболу.

– На Волині є чемпіон Універсіади, 
він вчився у нашому університеті – Олег 
Герасим’юк, майстер спорту міжнародного 
класу. І ще три футболісти, які розпочинали 
грати у нас в ЕНКО – Тимощук,  Гапон і Фі-
гель – виступали на Універсіаді в Палермо, – 
пояснює Войнаровський.

У конференції «Захід», крім луць-
кої та тернопільської команди, виступа-
ють «Буревісник» (Кременець), «ЛДУФК» 
(Львів), «Спортлідер+-К-ПНУ» (Кам’янець-
Подільський) та ФК «Університет» (Чернів-
ці). Якраз у другому турі луцькі хлопці по-
їдуть на Буковину.

РУБАЛИСЯ УЧЕНЬ З УЧИТЕЛЕМРУБАЛИСЯ УЧЕНЬ З УЧИТЕЛЕМ
М Команда І В Н П PМ О
1 Дніпро 8 7 1 0 20 - 3 22
2 Динамо 8 6 2 0 16 - 5 20
3 Шахтар 8 6 0 2 15 - 3 18
4 Олімпік 8 4 1 3 6 - 16 13
5 Ворскла 8 3 3 2 11 - 7 12
6 Зоря 8 3 2 3 8 - 8 11
7 Металіст 8 3 2 3 12 - 14 11
8 Чорноморець 8 2 4 2 10 - 9 10
9 ВОЛИНЬ 8 3 1 4 10 - 12 10

10 Металург Д 8 2 3 3 11 - 11 9
11 Металург З 8 2 1 5 6 - 14 7
12 Говерла 8 0 4 4 6 - 10 4
13 Карпати 8 1 2 5 8 - 15 2
14 Іллічівець 8 0 2 6 7 - 19 2

* З ФК Карпати (Львів) знято очок: 3. 
Згідно з рішенням КДК ФФУ від 10.09.2014 р.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПІСЛЯ 6 ТУРУ

ГАЛИЦЬКИЙ ПРОГРАВ «ГАЛИЧАНЦІ»
ВОЛЕЙБОЛ

Назар ТРИКУШ

Перший тур жіночої Суперліги луцький ВК 
«Континіум-Волинь-Університет» провів на 
виїзді в Тернополі. У західноукраїнському 
дербі сильнішою виявилася «Галичанка». 
Підопічні Андрія Романовича не дозволили 
волинянкам забрати жодного очка додому.

Хоча картина гри, як кажуть, не зовсім від-
повідала рахунку. Після розіграшу кількох подач 
у першому сеті вималювалася перевага «Гали-
чанки», але чимала кількість помилок завади-
ла господаркам гри розвинути свою перевагу в 
другому сеті. «Волинь» зуміла зрівняти рахунок 
за партіями. За рівної гри у третьому сеті міцні-
шими виявилися нерви у тернополянок, які про-
сто трішки менше помилялися, ніж гості. Після 
цього «Галичанка» вже за інерцією перемогла і в 

четвертій партії.
На матч-відповідь Богуслав Галицький до-

бре підготував своїх дівчат. Проте вже на пер-
ших хвилинах зустрічі сталося непередбачуване. 
Важкої травми коліна зазнала Анна Галицька, це 
змусило тренера швидко реагувати й міняти так-
тику на гру. Але впоратися з нав’язливою грою 
галичанок волинянкам не вдалося. Другого дня 
вони програли насухо.

– Дуже багато стандартних помилок. Я не 
буду гравців називати, бо це нетактовно. Але 
дуже часто і досвідчені, і молоді гравці допус-
кають тактичні помилки, а з такою командою 
не можна віддавати стільки м’ячів. Щоб її пере-
магати, потрібно всі м’ячі добивати до підлоги, 
а вийшла плутанина. Будемо старатися все по-
ставити на свої місця, – прокоментував гру Га-
лицький.

У другому турі ВК «Континіум-Волинь-
Унівеситет» зіграє у Вінниці з командою місце-
вого МедУніверситету. Матчі відбудуться 10-11 
жовтня.

Юрій КОНКЕВИЧ  
арто було Василю Сачку очолити 
полтавську «Ворсклу», і протистояння 
«Волині» й «Ворскли» можна сміливо 

називати трилерами. У цих матчах завжди 
забивають багато голів і чоловічої боротьби 
на полі. Згадаймо хоча б торішні 3:3 в Полтаві 
у чемпіонаті і 2:1 в Кубку України. В обох 
матчах полтавчани вирішальні голи забивали 
на останніх секундах... 

Цей матч не став винятком – Василь Сачко 
продовжив традицію не програвати своєму на-
ставнику Віталію Кварцяному. Нічия 2:2 – уже 
четверта в історії тренерських протистоянь.

Перший тайм став апофеозом боротьби: емо-
ції, стики, лікарі на полі... Звичайно ж, господарі 
були наполегливішими, особливо це стосується 
Флорентіна Матея. Під час одного зі своїх фір-
мових проходів він розібрався відразу з чотир-
ма опонентами, але віддати останній пас румуну 
таки завадили…

Кілька разів зі штрафних пробивав Бікфалві. 
Ерік віддав і дуже ефектний пас на Маріотто. Той 
пробивав по воротах Богуша хитро, але несильно.  

Другий тайм став святом футболу. «Волинь» 
відкрила рахунок з пенальті. Федорчук отримав 
непомітний на перший погляд удар від Янузі. 
Арбітр Бойко порадився з асистентом і вказав 
на одинадцятиметрову позначку. Ерік забив з пе-
нальті вдруге поспіль – 1:0. 

Могла «Волинь» відразу ж забивати й удруге, 
але Маріотто не переграв Богуша, а після подачі 
кутового від Бабенка Богуш зафіксував м’яча на 
самісінькій лінії воріт. Бікфалві з лінії штрафної 
пробив трохи лівіше від воріт. 

І в цей момент «Ворскла» …забила. Прой-
шов пас на Олега Баранника, той скинув на лінію 
воротарського Турсунову, який з-під Приндети 
пробив Артема Кичака – 1:1. 

Майже відразу лучани мо-
гли вдруге вийти уперед – Гу-
менюка вивели на ворота Бо-
гуша, але з гострого кута Олег 
переграти Станіслава не зміг. 

Остання десятихвилинка 
перетворилася на справжній 
трилер: Руслан Бабенко у про-
стій ситуації заробив другу 
жовту картку й пішов у роз-
дягальню відпочивати, арбітр 
призначив другий пенальті у 
ворота «Ворскли», який реа-
лізував бразилець Маріотто 
– 2:1.

Але виграти цей матч «Волині» не судилося. 
Арменд Даллку, який двічі порушував правила у 
власній штрафній, вивів Дениса Дедечка на во-

рота Кичака, й нападник «Ворскли» не схибив 
– 2:2. Навіть після цього «Волинь» могла вирва-
ти перемогу, але Козьбан і Маріотто свої шанси 
змарнували.

Віталій Кварцяний після матчу був розча-
рований нічиєю. Його велемовний спіч зірвав 
оплески журналістів та інтернет-спільноти…

Наступні матчі чемпіонату відбудуться піс-
ля перерви, пов’язаної з матчами національних 
збірних. «Волинь» у Львові гратиме проти «Шах-
таря». Матч на «Львів Арені» відбудеться 17 жов-
тня о 19.00. 

ПІСЛЯМОВА
Віталій Кварцяний: 
– Як розповісти про матч команди, з якою 

працюєш, даєш вказівки, розповідаєш, показу-
єш? Я їм казав: «Це все у вас вийде, якщо ви по-
кажете характер. Не зробите цього, будете глу-

хонімі, не будете підказувати один 
одному, нічого не буде. Усі грають 
мовчки. Приндета – глухонімий, 
Жуніч – глухонімий, Шабанов – 
також. Сімінін – капітан, він віді-
грав нормально, але я мушу грати 
з тими, кого мені Бог якось так со-
творив… 

Після цієї гри треба півкоман-
ди розігнати. 

У мене в 1989 році була ко-
манда, якою було легко керувати. 
Я не давав багато вказівок. Я міг 
брати будь-кого, але брав тільки 
тих, у кого був характер. Підбирав 
саме за цим критерієм гравців. Ми 

у першому колі програли тільки одну гру, ще й 
у Луцьку. Після неї у роздягальні мої гравці все 
самі вирішили – хто прибирав ногу, хто не добіг, 
хто поступився у характері.

А зараз взяв когось на контракт, а потім 
дивишся – характеру немає. Подивіться в роз-
дягальній нашій на центральних захисників: у 
Жуніча жодної подряпини, в Приндети – жодної. 
Вони не знають, що таке контакт, боротьба. Ки-
чак чомусь не завадив Дедечку… 

Полтава показала кращий характер, ніж ми. 
Цілий тиждень про це їм казав. Вийшли варені 
раки. Три підкати за матч було. Мемешев, Прин-
дета, Бабенко – що вони з німцями будуть роби-
ти, поясніть?

Я не знаю, коли відійду від цього матчу. Дуже 
на душі важко. Можна програти, але як без ха-
рактеру грати і не втримати перемогу?!

Василь Сачко: 
– «Волинь» мені дуже подобається, я стежу за 

нею. Тут чудовий підбір гравців. Останні матчі 
показують, як прогресує «Волинь». Щодо сьогод-
нішнього матчу, то було багато боротьби з пер-
ших хвилин. Важко по пенальті щось говорити 
– вони росли, наче гриби. Я нічого не кажу про 
суддівство – ми згодом поживимося чи щось там 
було. Але я радий, що мої хлопці двічі зрівнюва-
ли рахунок. Радий, що знаходили в собі сили на 
це. Через такі матчі команда гартується, росте. 
Щодо рахунку, то все-таки він закономірний. 

– У вас був важкий календар на початку се-
зону – матчі з лідерами. А який на їхньому тлі 
вигляд мала Волинь?

– Такий самий сильний. «Волинь» – також 
топ-команда. Ми грали так, як нам дозволяла 
«Волинь». Мої робили все можливе, аби не про-
грати боротьбу. Повірте, що коли двічі програ-
єш, зрівняти матч важко. Я знав, що легко тут не 
буде. 

В

МАТЧІ 9 ТУР 
24 жовтня

Іллічівець – Металург З, 17:00
Чорноморець – Карпати, 19:00 

25 жовтня
Олімпік – Ворскла, 14:00
Шахтар – Говерла, 17:00

27 жовтня
Зоря – Дніпро, 17:00

Динамо – Металург Д, 19:00
Волинь – Металіст, 21:00
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АНЕКДОТИ

КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

уцьк на зламі ХІХ-ХХ століть ряснів 
спорудами модного на той час це-
гляного стилю в архітектурі. Багато 

декоровані нештукатурені будівлі з жовтої 
та червоної цегли, з викладеними орна-
ментами та різної форми фронтонами 
прикрашали міські вулиці й завулки, дода-
ючи колоритного шарму місту. Одна з та-
ких будівель оригінального планування 
– на розі сучасних вулиць Шопена та Сте-
пана Бандери.

Як стверджують краєзнавці, початок тепе-
рішньої вулиці Шопена колись називав-
ся Таборовою вулицею, оскільки неподалік 
зупинялися на таборування військові під 
час польових навчань. На вулиці на почат-
ку ХХ століття збудували лікарню. Та вона 
недовго служила меті Гіппократа. У часи 
австрійської окупації міста в 1915-1916 ро-
ках тут розмістили картографічний відділ 4 
австрійської армії. На історичних світлинах 
видно майстрів, які складали карти заво-

йованих територій. Австрійці швидко піш-
ли, будівлю використовували по-різному. 
Цікаво, що і в міжвоєнний період, і в ра-
дянські часи на вулиці з’являлися нові 
архітектурні «смаколики», які відпові-
дали духу часу. Серед них – будівля Во-
линського краєзнавчого музею, урядо-
вий квартал навпроти нинішнього ПУМу, 
станція дитячої залізниці, будинок з коло-
нами на самому початку вулиці, скульпту-
ра слона.

Л

Тільки з п’ятого разу зумів правиль-
но оформити документи на отримання 
громадянства Росії Віктор Федорович 
Янукович, чотири попередні рази поспіль 
зопалу вказуючи в графі «мета приїзду в 
Російську Федерацію» – «шухер».

  
Делегація японських автомобілебу-

дівників привезла в подарунок директору 
«АвтоВАЗу» меч для харакірі.

  
Достеменно відомо, що вся електронна 

техніка працює на білому димі. Тільки-но 
дим виходить – техніка відразу перестає 
працювати.

  
Треба або вийти заміж так, щоб не 

доводилося працювати, або знайти таку 
роботу, щоб не доводилося виходити за-
між...

  
Учора таке відчуття було, ніби зако-

халася. Метелики в животі, слабкість у 
ногах...

Потім повечеряла. Начебто відпустило.
  

Чоловік, прикутий наручниками до 
батареї центрального опалення, три годи-
ни стукав по ній, волаючи про допомогу. 
Але сусіди лише зробили музику тихіше.

  
– Як тобі вдається все так швидко в 

держорганах оформляти?
– А я із собою сміттєвий бак вожу!

  
Новини психіатрії.
Таргани в голові Путіна розділилися 

на два непримиренні ворожі угруповання. 
Крім того, серед них з’явилися сепаратисти.

  
Ленін дуже любив сиріток. Тому робив 

усе, щоб їх стало більше.
  

Фраза «Я тебе ніколи не забуду» зву-
чить ніжно і лагідно.

А от фраза «Я тебе запам’ятаю» – вже 
якось загрозливо...
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АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 10–16 ЖОВТНЯ

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

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)

Наступного тижня доведеться повправля-
тися у вищій політичній математиці. Вира-
хуйте корінь квадратний з 4 π, поділіть на 
виборчий фонд та помножте на проблеми 
лучан. Отриману суму віддайте на АТО.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Олександр Башкаленко (16 травня 1961 р.)

Тельцям пора виходити з підпілля. Надворі 
тепла осінь, а в криївці – зимно й сиро. Але 
будьте обережними: у Луцьку багато смітни-
ків.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Роман Іванюк (13 червня 1983 р.)

Чорна ікра, «Maybach», «Patek Philippe», 
«Gucci», «iPhone»… Забудьте про це все. 
Найближчим часом доведеться вдовольня-
тися салом з часником, «Ланосом», годинни-
ком «Луч» та шкарпетками львівської пан-
чішної фабрики.

РАК (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич (23 червня 1965 р.)

Висока мета потребує зусиль. Пам’ятайте, 
що праця зробила з мавпи людину, а наполе-
глива праця – з кандидата депутата. Виспа-
тися вдасться лише наступного місяця.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Адам Мартинюк (16 серпня 1950 р.)

Брак ідей позначиться на продуктивності 
праці. Не змушуйте колег червоніти через 
ваші вчинки. Наступного місяця купіть га-
зету з пропозиціями вакансій.

ДІВА (24.08 – 23.09)
Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Бережіть здоров’я. Проходьте водні про-
цедури тричі на день. Виріште для себе, що 
краще: коли труби горять чи коли вони хо-
лодні.

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

Усе, що не вбиває, робить  вас сильнішим. 
Вітри змін дутимуть в потрібному напрям-
ку, але варто бути обачним. Не завадить 
короткий перепочинок перед серйозними 
баталіями. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Олександр Кралюк (25 жовтня 1971 р.)

Доведеться поборотися за справедливість. 
Намагайтеся стримувати свої емоційні по-
риви, щоб стримувати конфліктні ситуації. 
Не спіть в квартирі у спальному мішку.

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

Наступного тижня зорі пророкують неда-
леку мандрівку. Очікуйте на теплий при-
йом в гостях у давніх друзів. Порадують 
фінанси.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Анатолій Грицюк (2 січня 1955 р.)

У хитрих українців є давня добра традиція. 
Щочотири роки вони ходять від хати до 
хати вибори стрічати. Але грошей все одно 
ніхто не дасть.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Володимир Мельникович (28 січня 1959 р.)

Час вдалий для нововведень та опрацю-
вання інформації. Не поспішайте гупа-
ти кулаками. Сходіть на концерт Віктора 
Павліка.

РИБИ (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

Частіше спілкуйтеся з підлеглими, і креатив-
ні ідеї з вас будуть просто-таки перти цілий 
тиждень. Подайте заявку на шоу «Розсміши 
коміка». Погодуйте безпритульного котика.
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