ВИЖИТИ НА ВІЙНІ
ДОПОМІГ ВЛАСНИЙ
СТРАХ, ДОБРІ
ЛЮДИ Й ОБІЦЯНКА
ДИТИНІ
стор.
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У ВІЙНІ БЕЗ ВІЙНИ:
ЯК ЗАЛІКУВАТИ
ДУШЕВНІ РАНИ

стор.
ОЧИЩЕННЯ

ЛЮСТРУВАТИ НЕ МОЖНА
ПОМИЛУВАТИ
Люстрація – слово стра
страшне. Недарма експрезидент Янукович боявся, що можуть
люструвати його ввнука. Одначе зараз
люстрація стає ж
жахом для тисяч
чиновників, які ф
формували корупційну
вертикаль влади
влади. Очищення влади
було однією з го
головних вимог Майдану.
А
Ад
Адже
же саме «без
«безпредєл», який творила
владна вертикаль,
верт
переповнив
чашу народного
нар
терпіння. Саме
це спонукало
спо
людей вийти
на Майдан.
М
стор.

7

МІСЬКІ МРІЇ

8

СПОРТ

ВЕЛОДОРІЖКИ ЛУЦЬКА:
ПРОКЛАДИ СОБІ САМ

Останніми роками
на луцьких
дорогах більшає
велосипедистів. З
кожним масовим
велопробігом у
місті стає зрозуміло,
що прихильники
двоколісного
транспорту різні
за віком, статтю
та соціальним
статусом. Одне залишається загадкою: чому за такої кількості
велосипедистів і темпу розвитку велоруху інфраструктура в
Луцьку залишається практично на попередньому рівні?
стор.

13

НЕВПІЗНАНА «ВОЛИНЬ»
Кварцяний після гри
в Києві сказав, що не
знайшов свою команду
на полі
Матчу «Волині» в
Києві уболівальники
чекали особливо
нетерпеливо. Після
авансів, щедро
роздарованих команді
Віталія Кварцяного,
вона мала скласти
екзамен гранду
нашого футболу. Однак
дива не сталося…
стор.
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ЗАБОРОНА

НАЦБАНК ОБМЕЖИВ
ПРОДАЖ ВАЛЮТИ
В ОДНІ РУКИ
Національний банк України видав
постанову, яка забороняє продаж
и
готівкової іноземної валюти в одні руки
в один день до суми, що не перевищує
в еквіваленті трьох тисяч гривень.
Постанову опубліковано на сайті Нац-банку 22 вересня. Зазначене обмеження не
поширюється на випадки купівлі фізичними
особами-резидентами готівкової іноземної валюти з
метою погашення зобов’язань в іноземній валюті за
кредитними договорами, укладеними з уповноваженими банками.
Документ також передбачає зменшення розміру
обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті
зі 100% до 75%.
Постановою скасовано раніше запроваджену вимогу щодо обов’язкової конвертації в гривню переказів в
іноземній валюті з-за кордону на користь фізичних осіб
без відкриття рахунку. Очікується, що такі заходи сприятимуть збільшенню надходжень іноземної валюти в
Україну за поточними неторговельними операціями.

SOS!

БОМБОСХОВИЩ
НА ВСІХ ЗАБРАКНЕ
У разі надзвичайної ситуації на Волині можуть
виникнути проблеми з укриттями для громадян.
Принаймні, за даними чиновників, 15 споруд
цивільного захисту взагалі не готові до
експлуатації, пише «ВолиньPost».
Як розповів начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Грушовінчук, ці об’єкти цивільного захисту перебувають у
непридатному стані внаслідок корозії, недобросовісного будівництва, підтоплення.
Посадовець зауважив, що роботу з облаштування та
ремонту цих споруд потрібно провести якнайшвидше.
Тим паче, відповідне розпорядження видало Міністерство надзвичайних ситуацій.

ПОРЯДКИ

У ЛУЦЬКУ РОЗПУСТЯТЬ
ЗБИТКОВІ ПІДПРИЄМСТВА
До кінця року Луцька міська рада планує
ліквідувати неефективні підприємства.
За словами секретаря Луцької міської ради Сергія
Григоренка, у мерії було створено робочу групу, яка проаналізувала діяльність низки комунальних підприємств.
У ході перевірки виявилося, що в Луцьку є шість збиткових підприємств. Їх, на думку міських владців, слід ліквідувати. Одне з них, КП «Естет», уже розформували.
«Здоров’я жінки», «Луцькреклама», «Луцькмістобуд», «Автопарксервіс» – саме ці підприємства підпадають під ліквідацію.
Під час сесії 24 вересня луцькі депутати ліквідували ще одне збиткове підприємство – «Зелене господарство», адже воно фактично виконувало функції комунального підприємства «Парки і сквери міста Луцька».

СМЕРТЬ

САМОГУБСТВО У ГОСПІТАЛІ
Уночі 24 вересня в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі вкоротив собі віку військовий.
За словами начальника Луцького міськвідділу міліції Ігоря Муковоза, хлопця знайшли повішеним на
драбині у дворі медустанови. Хлопець 1987 року народження, родом із Ратного.
За цим фактом порушили кримінальне провадження. А у от у госпіталі коментувати самогубство
пацієнта відмовилися.

ДОБРЕ ДІЛО

ЛУЦЬКІ МАМИ ШИЮТЬ ТЕПЛІ
БАЛАКЛАВИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
нтернет-спільнота «Луцьк-мама»
організувала добру справу –
пошиття балаклав для українських
вояків. Нині вже готова понад сотня нових
теплих флісових балаклав. Їх розподілили
між добровольчими батальйонами «Азов»,
«Горинь» та «Айдар». У роботі зараз більш
як сотня виробів.

І

«Ми пишаємося тим, що наша спільнота
«Луцьк-мама» зібрала найактивніших дівчат,
мам, жінок міста. Протягом трьох років ми
проводили в Луцьку заходи, в яких всі могли
брати участь. Минулого та позаминулого років, саме в цей час, ми проводили екологічне свято. Зараз є більш актуальні проблеми.
Тому замість того, щоб провадити екологічне
виховання дітей, розписувати еко-торбинки,
виготовляти іграшки з вторинної сировини,
ми вимушені шити теплі балаклави для військових», – розповіла адміністратор сайта
lutskmama.com Анна Гнатюк.
Щойно виникла ідея пошити балаклави
з флісу, як вона знайшла широку підтримку

серед учасниць форуму «Луцьк-мама» та небайдужих користувачів «Facebook».
«Ми самі виготовили викрійку, взяли за
зразок балаклаву Самооборони Волині. А
щоб зібрати гроші на тканину для першої партії, дали оголошення в мережах та на нашому
порталі. Через кілька днів ми зібрали потрібну суму, викупили закупили 10 метрів флісу і
взялися за шиття. У результаті вийшло 59 балаклав. Оскільки гроші й далі надходили, ми
замовили ще 30 метрів флісу. А це тканини
більше ніж на 150 балаклав. Разом виходить
понад 200 штук», – розповіла активістка.
Мами-ініціаторки щиро раді, що добра
справа, започаткована на сайті «Луцьк-мама»,
поширюється. Викрійка балаклави їде до Києва, її чекають у Львові та на Луганщині.
Дуже тішить, що на допомогу луцьким
мамам часто приходять незнайомі люди, які
стають друзями. Покроєні заготовки вони забирають дошивати додому.
Матусі дякують організації «Волинські
перспективи», яка надала приміщення для
роботи в центрі міста. Допомагає з примі-

ZOO

У ЛУЦЬКОМУ ЗООКУТОЧКУ –
НОВІ МЕШКАНЦІ
Відвідувачі Луцького
зоокуточка мають змогу
познайомитися з новими
тваринками. Віднедавна
тут оселилися звірі із
зоопарку «Лімпопо», що на
Львівщині.
«Колекція нашого звіринця поповнилася двома
американськими єнотамиполоскунами.
Особливість цих тваринок – перш
ніж споживати їжу, вони
обов’язково «миють» її у воді.
Наші малюки перші кілька
днів були дуже обережні та
ховалися. Але апетит у них

одразу був гарний: коли їх
ніхто не бачив, виходили та
із задоволенням наминали
запропоновані овочі, варене
м’ясце, яйця», – повідомили
у зоопарку.
Ще одні новосели – страуси Ему. Птахи дуже милі та
приязні. Проте відвідувачам
не варто годувати їх.
«Вони потребують спеціального харчування, і це
– турбота працівників зоопарку. Від вашого розуміння
залежить їхнє здоров’я і навіть життя», – попереджають
працівники підприємства.
Вівці породи «рацька»

– теж відтепер мешканці
Луцького зоопарку. Їхня характерна зовнішня ознака –
розкішна, мало не до землі,
шерсть (щоправда, їх нещодавно стригли) і довгі спіралеподібні роги.
Також поповнилася пташина колекція сімейством
діамантових фазанів і новими видами цесарок.

щенням і загальноосвітня школа № 17. Також
партнерами і помічниками стали учні й вчителі луцької гімназії № 21.

НА СТАРТ!

У ЛУЦЬКУ
ЗАРЕЄСТРУВАЛИ
ПЕРШИХ КАНДИДАТІВМАЖОРИТАРНИКІВ
Центральна виборча комісія зареєструвала перших кандидатів у мажоритарному виборчому окрузі №22 (м. Луцьк).
Ними стали командир роти батальйону «Айдар» Ігор Лапін від «Народного фронту», екс-губернатор та очільник
волинської «Батьківщини» Григорій
Пустовіт, самовисуванець та екс-голова
облради Анатолій Грицюк. Єдиною
жінкою-кандидатом поки зареєстрована
завідувач кафедри Східноєвропейського
університету імені Лесі Українки, заступник голови благодійного фонду Ігоря
Палиці «Новий Луцьк» Ірина Констанкевич.
Останній термін подання документів
для реєстрації кандидатів закінчується 25
вересня 2014 року.

УВАГА, ВИБОРЦІ!

ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ ВИБОРЦЯМ-«ГОСТЯМ»

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ЗАТВЕРДИЛА ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОЇ ЗМІНИ
МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ ВИБОРЦЯ БЕЗ ЗМІНИ ЙОГО ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ
Аби виборець міг змінити місце голосування, тобто дільницю, без зміни його виборчої адреси, він має звернутися до відділу
ведення Державного реєстру виборців. Така
зміна місця є тимчасовою на період проведення виборів. Вона підтверджується посвідченням, яке видають виборцю.
Заяву приймає відділ реєстру виборців за
вказаним у заяві місцем перебування виборця
в день виборів чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем
його голосування або за виборчою адресою заявника (зареєстроване місце проживання).
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують потребу ТЗМГ
без зміни виборчої адреси. У разі, якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали

пред’являють відділу ведення Реєстру для перевірки правильності цих копій. Таку заяву розглядають не раніше дня початку відповідного
виборчого процесу та не пізніше, ніж за п’ять
днів до дня голосування (до 20 жовтня 2014
року). При зверненні до відділу громадянин
пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт або
тимчасове посвідчення громадянина України).
Під час розгляду заяви відділ держреєстру
перевіряє, чи включений виборець до реєстру, чи не було змінено місце голосування
заявника на зазначених у заяві виборах або
референдумі, чи має виборець право голосу
на відповідних виборах чи референдумі.
Для тимчасової зміни місця голосування
членам окружних та дільничних виборчих

комісій потрібно подати до відділу ведення реєстру заяву про тимчасову зміну місця
голосування та копію посвідчення (оригінал
пред’являється органу ведення реєстру), або
копію рішення про утворення відповідно
окружної чи дільничної виборчої комісії (рішення про зміни в складі виборчої комісії).
УВАГА! Виборці, виборча адреса яких
– на території Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя, можуть не додавати до
заяви документи, які підтверджують потребу
тимчасової зміни місця їх голосування.
Виборці, які тимчасово змінюють місце
голосування на позачергових виборах народних депутатів України та зареєстроване місце
проживання яких знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, де вони бажають проголосувати, обиратимуть депутата
лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
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РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ

ПОРОШЕНКО
ЗВІЛЬНИВ ДВОХ ГОЛІВ
РДА НА ВОЛИНІ

а тепло прийдешньої зими лучани
будуть розраховуватися одразу повністю, а гарячу воду, найімовірніше, в опалювальний сезон подаватимуть
лише кілька днів на тиждень.

З

Луцький та Маневицький райони залишилися без
керівників місцевих адміністрацій.

ЗИМОВІ ПЕРСПЕКТИВИ:
ГАРЯЧА ВОДА У ВИХІДНІ
ТА ВЕЛИКІ РАХУНКИ

зюмувала Соколовська.
Луцький мер Микола Романюк зазначив,
що, найімовірніше, протягом тижня в опалюваний сезон гарячу воду подавати не будуть.
«Як мінімум ми будемо намагатися подавати її у вихідні дні», – зауважив мер.
Окрім цього, постанова передбачає, що
рішення про початок опалювального сезону
ухвалює Луцька міська рада за погодженням
з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерством енергетики та вугільної промисловості.
Раніше, якщо температура повітря протягом трьох діб була меншою за вісім градусів,
рішення про початок опалювального сезону
самостійно ухвалював орган місцевого самоврядування. Які ж нині умови, що дозволя-

ють урядовцям погодити початок опалення,
– невідомо.
«Те, що опалювальний сезон ми будемо
розпочинати пізніше – це однозначно. Орієнтовно – з 1 листопада. Хоча, звичайно, дивитимемося, яка температура буде», – зазначив
Микола Романюк.
Ще одна новинка опалювального сезону
– одноставковий тариф за теплову енергію.
Тобто платити доведеться 100% вартості тепла в міру його споживання. До цього рахунки для лучан розбивали: взимку мешканці
платили 65% вартості, а ще 35% – улітку. Втім
таку практику доведеться припинити.
Нині заборгованість ДКП «Луцьктепло»
становить 98,9 мільйонів гривень (заборгованість держави у вигляді різниці тарифів) і 34
мільйони гривень – борг населення міста.

ДОПОМОГА

ПОРАНЕНИХ СОЛДАТІВ
БУДУТЬ РЯТУВАТИ ЗАВДЯКИ
СУЧАСНОМУ ОБЛАДНАННЮ
Життєво важливе обладнання для
порятунку волинських військових,
поранених у зоні АТО, отримав Луцький
військовий госпіталь від благодійного
«Фонду Ігоря Палиці – Новий Луцьк».
Допомога для медичної установи – це
новітній апарат для вакуумної терапії ран.
Обладнання, яке сприяє швидкому загоєнню ран, коштує 33 тисячі гривень, проте
вартість не має значення, коли йдеться про
порятунок життів. Головний лікар Луцького
військового госпіталю Олександр Хомен-

ко подякував за придбаний апарат, адже
це рідкісна новинка, яка заміняє численні
перев’язки, механічний дренаж і обробку ран
септиками: «Завдяки апаратові відбувається кисневе наповнення крові в ділянці рани,
тому сприяє її швидкому загоєнню і одужанню важкохворих пацієнтів. Без апарата доводилося здійснювати хірургічне втручання.
Особливо ефективно лікувати ним великі,
масивні гнійні рани».
Така допомога благодійного «Фонду Ігоря
Палиці – Новий Луцьк» – частина комплексної програми підтримки учасників АТО.

ШКОЛА

ЯК ВІДПОЧИВАТИМУТЬ ДІТИ НА КАНІКУЛАХ
Луцька міська рада затвердила період
весняних, осінніх та зимових канікул.
Найдовше відпочиватимуть діти в
період різдвяно-новорічних свят.
Перший семестр триватиме з 1 вересня
до 13 грудня цього року, другий – з 26 січня до 30 травня 2015 року.
Осінні канікули для школярів розпочнуться 27 жовтня і закінчаться 2 листопада. Найдовшим буде зимовий відпочинок
– з 15 грудня цього року до 25 січня 2015
року. Весняні канікули розпочнуться 23
березня і триватимуть до 29 березня.
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ДОПРАЦЮВАЛИСЯ

Тетяна ГРІШИНА

Про це йшлося 23 вересня під час оперативної наради в Луцькій міській раді.
Комунальні підприємства міста до початку опалювального сезону готові, вважає заступник луцького міського голови Лариса Соколовська. Втім через перебої з постачанням
газу й досі невідомо, як і коли він почнеться.
«На сьогодні чіткої картини щодо забезпечення ми не маємо. То реверсний газ, то газ
власного видобутку, то є він у сховищі, то немає. Поки що це все вирішується. Нещодавно була селекторна нарада з Міністерством
регіонального розвитку, і у них також немає
чіткої картини, яким буде початок опалювального сезону», – зазначила посадовець.
Лариса Соколовська нагадала про заходи
уряду, прописані в постанові Кабінету Міністрів України, виданій у липні 2014 року.
Документ передбачає щомісячне корегування розподілу природного газу для
економії носіїв. А саме з 1 серпня 2014 року
до березня 2015 року об’єм газу для підприємств комунальної теплоенергетики зменшено на 30%. Аби виконати цю постанову, ДКП
«Луцьктепло» розробило заходи економії.
«Саме тому в місті з 4 до 9 серпня було
припинено подачу гарячої води. На святкові
дні її було відновлено. Сьогодні, на жаль, знову розглядається питання про припинення
постачання гарячої води, аби дотриматися
об’ємів газу, затверджених у постанові», – ре-

25 вересня 2014 року

Аби наздогнати програму, уроки з 15 до
27 грудня згідно з запропонованою Міністерством Освіти і Науки України структурою будуть відпрацьовувати, ущільнюючи
матеріал (15-20 грудня), а також по суботах
(через одну), починаючи з 20 вересня.
Уроки за період 12-24 січня будуть відпрацьовувати так само: 12-17 січня 2015
року – матеріал ущільнюватимуть; 19-24
січня 2015-го – відпрацьовуватимуть по суботах (через одну), починаючи з березня.
Уроки початкової школи проводитимуть у п’ять днів, щоденно відпрацьовуючи уроки за ті дні, що основна та старша
школа буде відпрацьовувати по суботах.

Президент України Петро Порошенко 22 вересня
підписав укази про звільнення з посад голів РДА. Зокрема, він звільнив Людмилу Кирду, яка керувала Маневицьким районом, та Юрія Цейка, який очолював
Луцьку РДА.
Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик пояснив, що вважає ненормальним, коли
очільник району у відповідальний час бере відпустку
на 45 днів за власний рахунок, щоб присвятити час
передвиборчій кампанії, повідомляє «Волинський інформаційний портал».
«Так само мені сказали б: або вибирайся, або працюй… Бо на носі підготовка до зими, бюджети, ще не всі
питання завершено по сільськогосподарських роботах.
А голова РДА йде у відпустку», – зазначив Володимир
Гунчик. У таких випадках губернатор пропонує писати
заяви про звільнення, тобто робити власний вибір.

НОВЕ КРІСЛО

ВОЛИНЬ ОТРИМАЛА
НОВОГО ГОЛОВНОГО
«СЛІДАКА»
Новим начальником слідчого управління УМВС у
Волинській області призначили Василя Дячука.
Його представив перший
заступник начальника Головного слідчого управління МВС
України Олександр Вакуленко,
повідомляє прес-служба волинської міліції.
Василь Дячук родом з Житомирської області. У 2002 році
закінчив Національну академію
внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство». Кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.
Службу в органах внутрішніх справ розпочав у
жовтні 1992 року курсантом Івано-Франківського
училища міліції МВС України. Тривалий час працював у Головному слідчому управлінні МВС України. З
січня 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України, начальником
управління розслідування злочинів, скоєних проти
життя та здоров’я особи.
Перед призначенням на Волинь працював першим заступником начальника, начальником слідчого
управління УМВС України в Житомирській області.

НАКИПІЛО

ЛУЦЬКА «БРИГАНТИНА»
ВИХОДИТЬ ІЗ БЕРЕГІВ?
Депутат луцької міської ради Віктор Ящук (фракція «Свобода») просить перевірити законність функціонування в Центральному парку культури та відпочинку кафе «Бригантина».
Таке прохання він озвучив у своєму депутатському
запиті 24 вересня під час сесії міської ради.
«Протягом тривалого часу у Луцьку в Центральному парку імені Лесі Українки розташовується бар
«Бригантина». У літній період без будь-яких правовстановлювальних документів тут діє літнє кафе.
Основним продуктом, який тут реалізують, є пиво,
яке, незважаючи на рішення міської ради, продають
без жодних часових обмежень», – зазначив депутат.
Віктор Ящук зауважив, що, будучи «під пивом»,
чимало відвідувачів порушують тут громадський порядок. Разом з тим, поряд розташований дитячий майданчик. Окрім цього, з кафе постійно звучить шансон.
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КОМУ ВІЙНА, А КОМУ МАТИ РІДНА

ПСЕВДОБЛАГОДІЙНИКІВ
МОЖЕ ПОБІЛЬШАТИ
Президент Петро Порошенко 24 вересня підписав
закон, який звільняє благодійну допомогу на потреби
АТО від обкладення податком на доходи фізичних осіб
на час проведення антитерористичної операції, пише
«Деловая столица».
Зокрема, прибутковий податок тепер не доведеться
платити одержувачам пожертвувань – учасникам АТО,
переселенцям з Криму та Донбасу. Аналогічну поблажку
передбачено для учасників подій на Майдані в період з
21 листопада 2013-го до 28 лютого 2014 року і в Одесі 2
травня 2014 року. Не буде оподатковуватися і благодійна
допомога сім’ям учасників бойових дій, які зазнали поранень або контузії, або загинули під час АТО.
«До ухвалення цього закону юрособи та фізособипідприємці могли включати до витрат благодійні внески
в розмірі не більш як 4% від оподатковуваного прибутку
за минулий рік», – пояснив юрист податкової практики
ЮК «Алексєєв, Боярчуков і партнери» Євген Васьковський. Отримувати таку допомогу без сплати податків
з отриманих сум було дозволено тільки благодійним
організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
Не маючи будь-яких пільг, населення і підприємства
до ухвалення закону встигли перерахувати на користь
армійців майже 140 млн грн. І це не враховуючи закуплених медикаментів, бронежилетів і навіть БТРів. Але
під шумок преференціями зможуть скористатися і псевдопатріоти.
«Закон надав право отримувати грошові кошти для
АТО занадто широкому колу осіб. Якщо держорганізації – реципієнти допомоги не контролювати належним
чином (а в нинішніх умовах такий контроль налагодити
дуже складно), підприємства отримають можливість
відсилати їм необмежені суми нібито на допомогу армії
і Нацгвардії. Ті, своєю чергою, зможуть скеровувати кошти фірмам-оптимізаторам, які будуть відводити гроші
в «тінь», – вважає керівник департаменту, адвокат АФ
«Грамацький і партнери» Ігор Реутов. Тобто компанії
отримають законних посередників, які за певну мзду
зможуть їм допомогти зменшити оподатковувану базу.
Втім багато що залежатиме від переліку товарів, робіт і послуг, який після вступу закону в силу затвердить
Кабмін. Якщо держорганізаціям дозволять списувати
гроші, отримані від компаній чи не під будь-яким слушним приводом, псевдоблагодійність процвітатиме, а в
«тінь» буде виведено мільярдні суми.

таРИФИ

ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ МОЖЕ
ПОДОРОЖЧАТИ ВЧЕТВЕРО
ВЖЕ ДО К
КІНЦЯ
ІНЦЯ РОКУ
«Нафтогаз України» не виключає встановлення вже
в 2014 році єдиної ціни на природний газ для всіх споживачів, що призведе до здорожчання палива для потреб населення вчетверо.
Про це на енергетичному форумі в Києві заявив заступник голови «Нафтогазу» Олександр Тодійчук, передає «УНІАН».
«Цілком імовірно, що вже цього року буде ухвалено
рішення про подальше підвищення ціни на газ. Є навіть
такий варіант – я не хочу лякати, але й не хочу цього
приховувати – що буде встановлена єдина ціна на газ і
для промисловості, і для населення», – сказав Тодійчук.
За його словами, цю ініціативу абсолютно підтримує
Міністерство енергетики та вугільної промисловості.
«Це дуже важкий удар, його політики намагаються
уникати тому, що у нас цієї осені вибори, і невдоволення
населення значною мірою може вплинути на цей процес», – додав він.
Також заступник голови «Нафтогазу» зазначив, що,
згідно з соціологічними дослідженнями, населення в
умовах війни готове платити в чотири рази більшу ціну
за газ, але за умови, що ці кошти повністю підуть на розвиток галузі.
«Тут уже питання прозорості (розподілу коштів державою) виходить на перше місце», – підкреслив Тодійчук.

СВЯЩЕНИК: «ЯРЛИК «МОСКОВСЬКІ»
ВЖЕ ПРОСТО НАБИВ ОСКОМУ»

Алла САДЕЦЬКА

П

ісля революції
політичної все
частіше стали
говорити і про ймовірну
революцію в українській
церкві, яка за роки
незалежності так і не стала
єдиною.
Підстави розчаруватися в
Українській православній церкві
так званого московського патріархату у вірян є, і вони безсумнівні. Чимало фактів відвертої
симпатії до сепаратистів і російської влади, благословення найманців ДНР і ЛНР. І, зрештою,
всіляка допомога священиків і
пастви УПЦ МП тим, хто воює
проти України. У західній Україні таких фактів значно менше, і
ці речі зазвичай завуальовані. Та
й різні вони – прихожани УПЦ
МП на сході й півдні України та
прихожани московського патріархату на західних теренах. Принаймні представники УПЦ МП
на Волині переконують, що вони
за єдину Україну і не є творцями
«русского міра».
Про свідоме напруження
міжконфесійної ситуації на Волині, яке нібито провокують зацікавлені особи, заговорили саме
представники Волинської єпархії
УПЦ МП (до слова, на таку назву
вони ображаються). Про це нещодавно заявили волинським журналістам голова інформаційнопросвітницького відділу єпархії,
протоієрей Валентин Марчук та
благочинний Луцького міського
благочиння, протоієрей Володимир Літвенчук.

ЦЕРКОВНІ
БУРЕМНІ 90-ТІ
«Церква, як відомо, має проповідувати вчення Ісуса Христа і
не втручатися у політичні чвари.
Але на Волині складається така
ситуація, яку ми вже переживали у буремні дев’яності. Коли

захоплювали храми, зі злобою
викидали з них людей, з якими
поруч роками тут молилися…»,
– пише сайт Волинської єпархії
УПЦ МП.
За словами Валентина Марчука і Володимира Літвенчука, нещодавно у двох волинських селах на
Горохівщині відбувся поділ парафій, які належали до Української
православної церкви. Частина
людей вирішила перейти в УПЦ
КП. Закон «Про свободу совісті
та релігійні організації» справді
надає право вірянам за власними
переконаннями обирати будь-яку
релігійну конфесію, створювати
або переходити у релігійну організацію іншого канонічного підпорядкування. Стаття 17 цього
ж закону забороняє самовільне
захоплення культових будівель чи
привласнення культового майна.
Але зовсім недавно в одному з волинських сіл якраз так і сталося,
зауважують священики.
З цього приводу керівник
єпархії, митрополит Волинський
і Луцький Ніфонт оприлюднив
заяву, в якій ідеться про те, що
«у цей нелегкий для України час
деякі особи під гаслами лицемірного патріотизму абсолютно
безпідставно, з власних надуманих мотивів, прирівнюючи Українську Православну Церкву до
Руської Првославної Церкви, та

навішуючи на наших священиків
ярлики «московських попів», керівники деяких підприємств і організацій, голови сільських рад і
священики УПЦ КП агітують
парафіян за вихід з лона «Московської церкви», самоуправно
захоплюють храми, передані
місцевими органами у постійне
та безстрокове користування нашими релігійними громадами».
«Я не думав, що знову почнуть повертатися страшні часи
церковного розколу. Коли відбирали церкви, я мав 13 років і
прислуговував в одному із храмів
Луцька. Один з так званих патріотів, коли цей храм захоплювали,
пропонував мене... повісити. Та
я потім тиждень у школу не ходив, – пригадує отець Валентин.
– Тоді у нас залишилася тільки
Покровська церква, а нині наші
парафіяни моляться Богу більш
ніж у двадцяти храмах Луцька».

ДО СПІЛЬНОЇ
МОЛИТВИ
НЕ ГОТОВІ
Отець Валентин пригадує випадок, коли очільник УПЦ КП
на Волині, владика Михаїл під
час святкувань початку нового
навчального року в Луцькому
технічному університеті запропонував йому і ректору Волин-

ГЕТЬ СМІТТЯ

ПІД ЛУЦЬКОМ РОЗШИРЮЮТЬ МІСЬКЕ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ
Нещодавно у селі Брище розпочали облаштування першої
черги полігону, де відбуватиметься захоронення відходів, які
не можна відправити на повторну переробку.
За словами голови наглядової
ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж
№536» Віктора Чорнухи, нині потужна техніка риє котлован, дно
якого встелять спеціальною плівкою іноземного виробництва. Усі
шкідливі стоки будуть збиратися
у дренажні лінії і відводитися у
спеціальний колодязь, щоб вони
не потрапили у ґрунтові води.
Вартість робіт становитиме 17

мільйонів гривень.
На сьогодні вже викопано
близько 60 тисяч кубів землі, а
потрібно викопати 150 тисяч кубів. Монтують металоконструкції, навколо полігону вимощують
щебеневу дорогу.

«Працюємо два тижні. Усі
роботи плануємо закінчити до
завершення цього року», – зазначив виконавець робіт Віктор
Чорнуха.
За словами луцького мера
Миколи Романюка, це буде су-

ської духовної семінарії, протоієрею Рустику Капаузу звершити
спільну молитву. Хоча знав, що з
певних причин, зокрема канонів,
її наразі бути не могло.
Також вразили парафіян
Української православної церкви
слова, що їх мовив очільник УПЦ
КП на Волині під час панахиди за
загиблими військовими. Першого разу він назвав тих, хто ходить
у храми УПЦ, «сепаратистами», а
другого разу виголосив, що той,
хто купує свічку в московському
храмі, оплачує кулю для нашого
брата, який воює на Сході...
«Звичайно, людина, яка мислить фактами, а не емоціями,
прекрасно розуміє, що це наклепи, що це політичні ігри, яким не
місце у церкві. І відповідні органи мали б дати оцінку цим промовам і закликам», – пише сайт
Волинської єпархії УПЦ МП.
«Парафіяни Української православної церкви, до яких чіпляють ярлик «московська», так
само моляться за мир в Україні,
так само жертвують свої гривні
на українську армію, наші священики як військові капелани бувають у зоні АТО, їх обстрілюють...
Ярлик «московські» вже просто
набив оскому, ми самостійна
церква, ми такі самі громадяни
України і любимо її не менше
за тих, хто називає себе «патріотом», – наголошує протоієрей
Володимир Літвенчук.
Окрім того, протоієрей Валентин Марчук звернувся із
закликом до президента Росії
Володимира Путіна, аби той забрав свої війська з України і не
надавав допомоги сепаратистам.
Мовляв, українці зі своїми проблемами розберуться й самі.
Тільки-от коли так звані московські і київські церкви стануть
єдиною українською церквою –
питання відкрите. Що треба, аби
московські визнали свою причетність до «русского міра»? Революція, не інакше. Тільки вона
не має бути схожою на церковнопатріотичне рейдерство…

часний комплекс, фінансування
якого здійснюється з міського
бюджету. Проте міська влада
працює над можливістю залучення міжнародних фінансових інституцій для отримання грантів
шляхом написання екологічних
проектів.
Як відомо, раніше Луцька
міська рада взяла в оренду додатково земельну ділянку. Розроблено проект будівництва нової
черги полігону з влаштуванням
сміттєсортувальної лінії. Документ пройшов усі експертизи та
погодження. Також проведено
тендерну процедуру на визначення виконавця робіт, яким став
«Луцьксантехмонтаж №536».

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

29 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 21.30,
01.50 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
07.50 Ера бізнесу
08.50 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.40 Чоловічий клуб
11.20 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20 Вікно в Америку
13.50 Фольк-music
15.00 Книга ua
15.30 Euronews
16.00 Т/с «Сержант Рокка»
18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Чоловічий клуб. Бокс.
Чемпіонат України. Фінал
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛЮБОВІ»
04.30 Наш спорт. Олімпійська
слава України ф.1

ВІВТОРОК

30 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.35,
21.30, 01.50 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25 Ера будівництва
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.50 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.40 Уряд на зв’язку з
громадянами
11.25 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.40 Хочу бути
14.00 Хто в домі хазяїн?
14.20 Українського роду
14.45 Чоловічий клуб. Бокс.
Чемпіонат України. Фінал
15.30 Euronews
16.00 Т/с «Сержант Рокка»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.30 Від першої особи
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Телефільм-вистава
«Лючія ді Ламмермур»
04.30 Наш спорт. Олімпійська
слава України ф.2

Хроніки ЛЮБАРТА
№25 (188)
1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.20,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Міняю жінку-7»
11.15 «Шість кадрів»
12.25 «Розсміши коміка»
13.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.35 «Хоробрі серця»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.30 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
20.30 «Секретные материалы
- 2014»
21.25 Т/с «Свати»
22.30 «Гроші»
23.35 «Сказочная Русь»
00.35 Т/с «Розвідка»
01.35 Х/Ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК- 2»

2+2
06.00 «33 квадратних метри»
06.20 Х/Ф «ТРИ ДНІ В ОДЕСІ»
08.30 Д/п «Знищені за мить»
10.30 Д/п «Зброя майбутнього»
11.30 Д/п «Сучасні снайпери»
12.30 Д/п «Поля битви тварин»
13.30 Д/п «Сувора природа»
14.30 Т/с «Гончі-3»
18.30, 21.30 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «ППС-2»
21.00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22.00 «Люстратор 7.62»
22.10 Х/Ф «ВАВІЛОН Н.Е.»
00.10 Х/Ф «ВІДПЛАТА»
02.00 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

1+1
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, 00.15,
03.05, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55, 21.25 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка»
13.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.30, 15.40, 03.25, 04.10
«Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.30 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Територія обману»
23.35 «Мультибарбара»
00.30 Т/с «Розвідка»
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00, 03.00 Мультфільми (1)
06.10 «33 квадратних метри»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Кінофайли. «Ментовські
війни-3» 1
16.30 Т/с «ППС-2»
18.50 Ліга Чемпіонів. ЦСКА
(Москва) - Баварія (Мюнхен)
21.25 Ліга Чемпіонів. Шахтер Порту (Португалія)
23.40 Про Лігу Чемпіонів +
огляд ігрового дня
01.20 Ліга Чемпіонів УЄФА.
ПСЖ (Франція) - Барселона
(Іспанія)

ІНТЕР
05.35 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 Т/с «Все спочатку»
14.20 Д/с «Страх у твоєму домі»
15.25 «Чекай на мене»
18.10, 02.35 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
20.40 Т/с «Отець Матвій»
22.40, 03.20 Т/с «Кулінар 2»
00.40 Х/Ф «ЖИЛЕЦЬ»
02.25 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 13.10 Таємниці Третього
Рейху
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30, 22.50 Дива природи
10.30 Мавпи-шахраї
11.30, 23.40 Планета мавп
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
14.10 Містична Україна
15.50, 21.10 Правила життя
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Секретні території
00.30 Покер
01.20 Сміття у великому місті

ІНТЕР
05.35 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, 20.40 Т/с «Отець Матвій»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Д/с «Страх у
твоєму домі»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10, 02.35 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
22.40, 03.20 Т/с «Кулінар 2»
00.40 Х/Ф «ДИКІСТЬ 2»
02.20 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 13.10 Таємниці Третього
Рейху
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Африканські річки
10.30 Екватор
11.30, 23.40 Планета мавп
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
14.10 Містична Україна
15.50, 21.10 Правила життя
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Секретні території
22.50 Дива природи
00.30, 02.10, 03.40, 04.30,
05.20 Д/ф
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СТБ
05.40 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж»
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Зіркове життя. Зіркові
весілля»
09.20 Х/Ф «НЕЙМОВІРНІ
ПРИГОДИ ІТАЛІЙЦІВ В РОСІЇ»
11.20 Х/Ф «БУДИНОК НА
УЗБІЧЧІ»
13.20 «Битва екстрасенсів»
14.55 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.10 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Куб - 5»
22.35 «Детектор брехні - 6»
00.20 «Один за всіх»
01.30 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.35 Події
09.15, 13.50, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Андрійко»
18.00, 05.15 Т/с «Дворняжка
Ляля»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ЧОРНА ДІРА»
02.20 Х/Ф «ВОРОГ № 1»
03.50 Срібний апельсин

СТБ
05.15, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
05.50, 16.00 «Все буде добре!»
07.35, 23.40 Х/Ф «МЕДОВЕ
КОХАННЯ»
11.05 Х/Ф «ТАМ, ДЕ ЖИВЕ
КОХАННЯ»
13.00 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Все буде смачно!»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Врятуйте нашу
сім’ю - 2»
02.55 Нічний ефір

ТРК 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, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00, 21.00 Т/с «Практика»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 7»
03.45 Срібний апельсин

5

ICTV
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Світанок
05.50 Надзвичайні новини.
Підсумки
06.35 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
10.25 Х/Ф «ПОДВІЙНІ
НЕПРИЄМНОСТІ»
11.10, 13.20 Х/Ф «НЯНЬКИ»
13.40 Х/Ф «СПЕЦНАЗ МІСТА
ЯНГОЛІВ (S.W.A.T.)»
16.15 Х/Ф «ЗГАДАТИ ВСЕ»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.30 Дістало!
21.15 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
21.30 Свобода слова
00.25 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ
ГЕРОЯ»
02.20 Х/Ф «ЗАПАМОРОЧЕННЯ»
03.55 Т/с «Військовий шпиталь»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 09.20 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНІЯ
11.20 Т/с «Вороніни»
14.20 Т/с «Останній з Магікян»
18.00, 00.30 Репортер
18.20, 23.35 Абзац!
19.00 Ревізор
21.35 Супермодель по-українськи
00.35 Х/Ф «НАПРУЖ ЗВИВИНИ»
02.20 Т/с «Сімейні таємниці»
05.00 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ICTV
04.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
04.45 Світанок
05.45 Свобода слова
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.20 Т/с «Департамент»
12.35, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.05, 16.10, 21.30 Т/с «Літєйний»
16.40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
18.45 Факти. Вечір
20.30 Цивільна оборона
21.15 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
23.30 Х/Ф «ШВИДШЕ КУЛІ»
01.25 Голос Америки
01.30 Т/с «Стріла»
02.20 Х/Ф «ПЕКЕЛЬНИЙ
БУНКЕР-2. ЧОРНЕ СОНЦЕ»
03.55 Т/с «Військовий шпиталь»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.45 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНІЯ
11.20 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 23.50 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Х/Ф «ГОДИНА ПІК 3»
00.50 Х/Ф «ПАСТКА»
02.25 Т/с «Віола Тараканова»
04.55 Т/с «Милі ошуканки»
05.40 25-й кадр

ЗІРКОВІ НОВИНИ
РУСЛАНА СТАЛА
УЧАСНИЦЕЮ МАРШУ МИРУ
В САН-ФРАНЦИСКО

viva.ua
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вересня сотні американців, українців і росіян
взяли участь у Марші Миру і пройшли від українського до російського посольства в Сан-Франциско.
У Міжнародний день миру, який був заснований
Генеральною Асамблеєю ООН, найгострішим стало
питання війни Росії з Україною. Марш миру відбувався
в найбільших містах США – Нью-Йорку, Бостоні, Сіетлі,
Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.
Серед учасників Маршу в Сан-Франциско була й
українська активістка Руслана Лижичко, яка виступила
у будівлі Russian Consulate із промовою, подякувавши за
підтримку, надану біженцям і українським військовим:
«Я щиро дякую всьому світу за підтримку нашої
країни, за допомогу біженцям та українським військовим. Я хочу ще раз закликати Америку та весь світ
активніше підтримувати боротьбу проти інформаційної
пропаганди Путіна. З кожним днем усе більше людей
у світі розуміє, що «дракон», якого випустив Путін, є
зброєю масового ураження».

НАЗВАНО
НАЙСТИЛЬНІШИХ ЗІРОК
navsi100.com

Ж

урнал «People» оголосив список найбільш стильних знаменитостей. Цьогоріч перше місце видання присудило кантрі-принцесі Тейлор Свіфт. Дівчина
має гарний вигляд не тільки на сцені, а й поза нею.
На другій сходинці опинилася Блейк Лайвлі. Трійку
лідерів замикає Діана Крюгер. Як бачимо, найбільш
красивими популярний журнал вважає блондинок.
Думаєте, випадковість?
До рейтингу найбільш стильних також увійшли
Дженніфер Лопес, Емма Стоун, Люпіта Ніонго, Джессіка
Альба, Ріанна, Емма Уотсон та Хлоя Морец.

ТАРАНТІНО ПЕРЕСТАВ
ПРИХОВУВАТИ ПОДРУЖКУ

gazeta.ua

З

наменитий режисер
Квентін Тарантіно
провів романтичний
вечір з француженкою
– 33-річною актрисою
Ванессою Ферліто.
Фотографи застукали зіркову парочку на
виході з ньюйоркського
ресторану. Насолодившись дорогим вином і
вишуканими стравами,
закохані влаштували
пішу прогулянку, під час
якої Тарантіно тримав за
руку даму серця. Обійми
і пристрасні поцілунки
на вулиці стали найкращим підтвердженням роману.
Тарантіно і Ферліто дружать уже кілька років, але
тільки зараз вирішили вивести свої стосунки на новий
рівень. Що вийде з цього роману, покаже час.
Нагадаємо, влітку з’явилися чутки про те, що у режисера роман з його давньою подругою актрисою Умою
Турман.

КІНОНОВИНИ
КОЛІН ФАРРЕЛЛ ОФІЦІЙНО
ПРИЄДНАВСЯ ДО
«СПРАВЖНЬОГО ДЕТЕКТИВА»

moviestape.com

К

олін Фаррелл офіційно підтвердив
ердив інає одну з
формацію про те, що він зіграє
головних ролей у другому сезоніі серіалу
«Справжній детектив».
місного
Фаррелл втілить безкомпромісного
ому
каліфорнійського шерифа, якому
ж.
протистоятиме жіночий персонаж.
На цю роль пророкують Рейчелл
ії
МакАдамс і Елізабет Мосс. Події
я
другого сезону розгортатимуться
о
навколо смерті корумпованого
амера маленького містечка в штаті Каліфорнія. Чиновника було
жорстоко вбито у розпал підготовки до укладення
транспортного договору, який назавжди змінить ситуацію з автострадою регіону. Три детективи (один
з них – персонаж Фарелла) з різних населених пунктів беруться за розслідування загибелі політика, чиє
тіло знайдено в пустельній місцевості з випаленими
очима, відрізаними геніталіями і сатанинськими символами, вигравіруваними на грудях. З розвитком сюжету з’ясовується, що мер мав схильність до грубого
сексу і, можливо, виявляв інтерес до окультизму.
За словами актора, знімання пройдуть в ЛосАнджелесі протягом найближчих чотирьох-п’яти
місяців. Другий сезон вийде у 2015 році й складатиметься з восьми серій. Перший сезон «Справжнього
детектива» за участю Вуді Гаррельсона і Меттью МакКонахі розповідав про двох детективів з Луїзіани, які
переслідують серійного вбивцю.

ВИЙШОВ ПЕРШИЙ ТРЕЙЛЕР
НОВОГО ФІЛЬМУ ТІМА БЕРТОНА

navsi100.com

У

мережі з’явилося перше відео, що анонсує новий
фільм Тіма Бертона «Великі очі». Картина розповідає історію художниці Маргарет Кін, що прославилася в 50-х роках своїми картинами, на яких зображено
дітей з великими очима. Саме її роботи стали одним
з перших прикладів успішного поширення мистецтва
на масовому ринку. Драма покаже пробудження самосвідомості художниці на тлі феміністського руху, що
врешті приведе її до судової тяганини з чоловіком,
який намагався заявити свої права на її роботи. Головні ролі в картині зіграли Крістоф Вальц і Емі Адамс.

АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ
ТЬ
ПІДТВЕРДИЛА УЧАСТЬ
У НОВОМУ ПРОЕКТІ

navsi100.com

З

дається, що актриса, режисер,
ер,
тей
продюсер і мати шістьох дітей
хоАнджеліна Джолі встигає все: вихоєю
дити заміж, проводити час із сім’єю
тата працювати над кількома проектами одночасно.
Нагадаємо, за минулий місяцьь
Джолі встигла відгуляти у Франції весілля з Бредом Піттом, завершити роботу над власною
картиною «Незломлений» про
життя олімпійського бігуна Луї
Замперіні й поділитися першими
кадрами фільму «Біля моря» – її
спільної роботи з тепер уже законним чоловіком. Знімання цієї стрічки, які проходили на Мальті, сімейна
пара поєднала з медовим місяцем.
А днями стало відомо, що Джолі до того ж виступить продюсером нового фільму «Африка» за сценарієм оскарівського лауреата Еріка Рота. До числа його
робіт належать сценарії до картин «Форрест Гамп»,
«Загадкова історія Бенджаміна Баттона» і «Моторошно голосно і вкрай близько».
«Африка» – байопік, що розповідає про життя кенійського політика і палеоантрополога Річарда Лікі.
Він очолював комітет з охорони дикої природи й прославився тим, що боровся з браконьєрами, які знищували африканських слонів.
До речі, у свій новий проект Джолі запросила оператора Роджера Декінса, який уже працює з нею над
фільмом «Незломлений».
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Хроніки ЛЮБАРТА
№25 (188)

СЕРЕДА

1 ЖОВТНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.35,
21.30, 01.50 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
07.50 Ера бізнесу
08.50 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.40 Перша шпальта
11.15 До 65-річчя утворення
КНР. Китайська скарбничка. Т/с
«Китай на кінчику язика»
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.25 Перша студія
14.10, 18.05 Час-Ч
14.30 Як ваше здоров’я?
15.30 Euronews
15.40 ДО 65-РІЧЧЯ
УТВОРЕННЯ КНР.
КИТАЙСЬКА СКАРБНИЧКА.
Х/Ф «КОНФУЦІЙ»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Д/ф
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.30 Від першої особи
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Телевистава «Три
ідеальних подружжя». 1 ч.
03.45 Уряд на зв’язку з
громадянами
04.30 Наш спорт. Олімпійська
слава України ф.3

ЧЕТВЕР

2 ЖОВТНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.35,
21.30, 01.50 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25 Ера будівництва
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.50 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.40 Д/ф
11.15 Китайська скарбничка.
Т/с «Китай на кінчику язика»
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.40 Школа Мері Поппінс
13.55 Світло
14.30 Надвечір’я
15.30 Euronews
16.00 КИТАЙСЬКА
СКАРБНИЧКА. Х/Ф «ЯКЩО
КОХАЄШ»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.30 Від першої особи
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Телевистава «Три
ідеальних подружжя». 2 ч.
04.00 В гостях у Д.Гордона

25 вересня 2014 року
1+1
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, 00.15,
03.05, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55, 21.25 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка»
13.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.30, 15.40, 03.25, 04.10
«Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.30 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.30 Т/с «Розвідка»
04.55 «Служба розшуку дітей»

2+2
06.10 «33 квадратних метри»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ»
11.25 Х/Ф «У НЕБІ НІЧНІ
ВІДЬМИ»
13.05 Д/п «Фантастична зброя»
14.10 Д/п «Гігантські монстри»
15.30 Д/п «Народжені вбивати»
16.30 Х/Ф «ТРИ ДНІ ПОЗА
ЗАКОНОМ»
19.00 Т/с «ППС-2»
22.10 Т/с «Боєць. Народження
легенди»
00.15 Х/Ф «ОСТАННІЙ
ХИЖАК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ»

1+1
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,
03.55, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55, 21.25 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка - 3»
13.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.30, 15.40, 04.15 «Сімейні
мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.20 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Право на владу»
00.45 Х/Ф «ХОВАЙСЯ»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.10 «33 квадратних метри»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ЛЮДИНА З
БУЛЬВАРУ КАПУЦИНІВ»
12.00 Х/Ф «СМУГАСТИЙ
РЕЙС»
14.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «Облом UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «ППС-2»
18.50 ЧУ 8 Тур. Волинь Ворскла
22.10 Х/Ф «БРАТИ ГРІММ»
00.25 Х/Ф «АКУЛОЗАВР»
02.20 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

ІНТЕР
05.35 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, 20.40 Т/с «Отець Матвій»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Д/с «Страх у
твоєму домі»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10, 02.35 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
22.40, 03.20 Т/с «Кулінар 2»
00.40 Х/Ф «ДИКІСТЬ 3:
НЕОГРАНОВАНІ АЛМАЗИ»
02.10 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 13.10 Таємниці Третього
Рейху
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30, 14.10 Вражаючі кадри
10.30 Таємнича Африка
11.30, 23.40 Планета мавп
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
15.50, 21.10 Правила життя
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Секретні території
22.50 Дива природи
00.30 Покер
01.20 Таємниці століття

ІНТЕР
05.35 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, 20.40 Т/с «Отець Матвій»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Д/с «Страх у
твоєму домі»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10, 02.35 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
22.40, 03.20 Т/с «Кулінар 2»
00.40 Х/Ф «8 МІЛІМЕТРІВ-2»
02.30 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 13.10 Таємниці Третього
Рейху
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30, 14.10 Вражаючі кадри
10.30 Звуки морів
11.30, 23.40 Очима пінгвінів
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
15.50, 21.10 Правила життя
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Секретні території
22.50 Очима дельфінів
00.30 Таємнича Росія

СТБ
05.40 У пошуках істини
06.20, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя. Битва за
дітей»
09.55 «Врятуйте нашу сім’ю - 2»
12.50 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
15.00 «Все буде смачно!»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 4»
00.15 Нічний ефір

ТРК 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, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00, 21.00 Т/с «Практика»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 7»
03.45 Срібний апельсин

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.05 «Зіркове життя. Зіркові
зради»
09.05 Х/Ф «ТАМ, ДЕ ЖИВЕ
КОХАННЯ»
11.00 Х/Ф «ДОВГООЧІКУВАНЕ
КОХАННЯ»
12.55 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
15.00 «Все буде смачно!»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Зважені та
щасливі - 4»
00.40 Нічний ефір

ТРК 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, 14.10, 15.25, 17.10,
22.00 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Практика»
12.00 «Говорить Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
19.55 Футбол. Ліга Європи
УЄФА. «Динамо» (Україна) «Стяуа» (Румунія)
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 7»
03.45 Срібний апельсин

ICTV
05.30 Світанок
06.35, 08.00, 16.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-8»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.30 Т/с «Департамент»
13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.30, 16.10, 21.25 Т/с «Літєйний»
18.45 Факти. Вечір
20.25 Депутат під прикриттям.
Прем’єра
21.10 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
23.20 Х/Ф «ШИРОКО
КРОКУЮЧИ-3. ПРАВОСУДДЯ
ОДИНАКА»
01.10 Голос Америки
01.15 Т/с «Стріла»
02.00 Х/Ф «ЕМПАЙР-СТЕЙТ»
03.30 Т/с «Військовий шпиталь»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 01.00 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНІЯ
11.20, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.05 Абзац!
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Ревізор
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/Ф «АНТИБУМЕР»
02.20 Т/с «Милі ошуканки»
05.10 Зона ночі
05.40 25-й кадр

ICTV
05.00, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.35 Світанок
06.40, 08.00, 16.45 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-8»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.35 Т/с «Департамент»
13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.25, 16.10, 21.25 Т/с «Літєйний»
18.45 Факти. Вечір
20.25 Інсайдер. Прем’єра
21.10 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
23.25 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ.
ТЕРИТОРІЯ ВІЙНИ»
01.20 Голос Америки
01.25 Т/с «Стріла»
02.10 Х/Ф «КОЛЕКЦІОНЕР»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 02.15 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНІЯ
11.20 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 02.25 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Х/Ф «БУМЕР»
00.15 Х/Ф «БУМЕР 2»
02.20, 05.45 Служба розшуку
дітей
03.05 Т/с «Милі ошуканки»
05.10 Зона ночі
05.40 25-й кадр

Õ²Ì×ÈÑÒÊÀ

Хроніки ЛЮБАРТА
№25 (188)

ЛЮСТРУВАТИ
НЕ МОЖНА
ПОМИЛУВАТИ
Мирослав ВАТАЩУК, ІА ZIK

Л

юстрація – слово страшне.
Недарма екс-президент
Янукович боявся, що можуть
люструвати його внука. Одначе зараз
люстрація стає жахом для тисяч чиновників,
які формували корупційну вертикаль влади.
Очищення влади було однією з головних вимог Майдану. Адже саме «безпредєл», який творила владна вертикаль, переповнив чашу народного терпіння. Саме це спонукало людей вийти на
Майдан.
І саме ухвалення так званого закону про люстрацію в парламенті виявилося неймовірно драматичним. Тільки з третьої спроби нардепи спромоглися нашкребти достатньо голосів для ухвалення
закону «Про очищення влади», більш відомого як
закон про люстрацію. Попри те, що цей документ
– результат компромісів, ретельно «вилизаний» та
враховує інтереси багатьох політичних гравців, він
обіцяє стати революційним в Україні.
За словами прем’єра Арсенія Яценюка, під
люстрацію в Україні підпадають близько мільйона чиновників та силовиків, які перебували на посадах за часів правління Януковича. У законі передбачено величезний перелік посадовців, які не
зможуть пройти спеціальну перевірку. Безперечно, чимало таких і на Волині. У разі підписання
ухваленого закону президентом державна служба
їм уже не загрожує.
Адже у такому випадку втрачають крісла глави ОДА та райдержадміністрацій, керівники їх
структурних підрозділів, керівники територіальних підрозділів центральних органів влади, очільники правоохоронних органів, які працювали на

цих посадах за часів Януковича.
Хто ж може розпрощатися з посадою
на Волині?
Чи не тотальна чистка «світить»
органам внутрішніх справ та прокуратури. Наприклад, позбутися посад можуть усі три одіозні заступники начальника
УМВС у Волинській області Михайло Руденко
(вже звільнений з посади. – ХЛ), Володимир Поліщук та Олександр Никитюк, які здобули слави
«душителів Євромайдану». Саме їхньої відставки
півроку безрезультатно домагалися активісти.
Однак халепа може спіткати й нинішнього начальника волинської міліції Петра Шпигу, якого
активісти Євромайдану підтримали. Адже до призначення він був начальником підрозділу боротьби
зі злочинами, пов’язанимиф з торгівлею людьми
УМВС України у Волинській області. А відповідно
до частини 2 статті 4 закону «Про очищення влади», претендувати на посади «особи начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової
міліції» не можуть. Єдина «відмазка» – у період
Євромайдану вони мали звільнитися за власним
бажанням. Як відомо, Шпига такої заяви не писав.
Не поталанило, схоже, і керівництву прокуратури Волині майже у повному складі. Такими, що
не пройшли спецперевірку, вважатимуться особи,
які з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року
обіймали посаду «прокурора області, прокурора
міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, прокурора району, міжрайонної прокуратури, прокуратури у містах, прокурора спеціалізованої прокуратури, їх першого заступника, їх
заступника». Цей пункт підрізав майже усіх головних волинських прокурорів. Прокурор області
Вадім Максимов до березня 2010 року працював
заступником прокурора Шевченківського району в
Києві. Його перший заступник Олег Корецький за
Януковича керував любомльською прокуратурою,
а заступник Олександр Сліпчук – турійською.

Зберегти свою посаду зможе, вірогідно, заступник прокурора Волині Геннадій Парфелюк,
який до цього призначення працював начальником відділу нагляду за додержанням законів
спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть
боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні
прокуратури Волинської області.
Розпрощатися із синім мундиром, схоже, доведеться і скандально відомому прокурору Вадиму Приймачку. Саме він здійснював процесуальне
керівництво у кримінальних справах проти євромайданівців. А оскільки заяви на звільнення за
власним бажанням він не писав, то вважатиметься таким, що не пройшов спецперевірку.
Водночас теоретично зберегти свою посаду
може начальник УСБУ у Волинській області Володимир Мельникович. Як відомо, 5 лютого 2014
року Янукович звільнив Мельниковича з цієї
посади. Поновили ж його вже після Революції
Гідності. Якщо офіційно Мельникович був звільнений із посади за власним бажанням, то зможе
претендувати на позитивний результат проходження спецперевірки.
Щодо облдержадміністрації та райдержадміністрацій, то, як кажуть, «тут можуть бути нюанси». Адже в законі про люстрацію досить розмито
прописана норма п. «б» ч. 2 ст. 4.
Депутат Луцької міськради, адвокат Андрій
Осіпов зазначив: «Змістовий аналіз положень п.
«б» ч. 2 ст. 4 Законопроекту «Про очищення влади» дозволяє зробити висновок, що вважаються
такими, що не пройшли перевірки, а тому підлягають звільненню з державної служби службовці,
які з 01.12.2013 року до 22.02.2014 року обіймали
посаду керівника структурного підрозділу місцевої державної адміністрації. Згідно із ст. 11 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», під
керівниками структурних підрозділів місцевих
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державних адміністрацій мають на увазі очільників секторів, відділів, управлінь, департаментів,
служб районних і обласних держадміністрацій».
Якщо Осіпов каже правду, то у Волинській
ОДА чимало посадовців можуть втратити крісла.
Серед них – директор департаменту фінансів Ігор
Никитюк, директор департаменту АПР Юрій Горбенко, начальник управління містобудування та
архітектури Анатолій Казмірук (обійняв посаду 18
лютого 2014 року) тощо. У такому випадку може
втратити крісло і нинішній заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець, яка раніше
очолювала облуправління соцзахисту. Навіть попри те, що вона успішно витримала вельми прискіпливі постреволюційні громадські слухання.
Непевне майбутнє і в багатьох керівників територіальних підрозділів центральних органів
влади. Можуть не пройти люстрацію низка можновладців, оскільки вони перебували на посаді й
під час Євромайдану не написали заяву про звільнення за власним бажанням.
До цього переліку можуть потрапити начальник Держфінінспекції у Волинській області Анатолій Омельчук, начальник ГУ Держказначейства
в області Михайло-Мирослав Леміщак, начальник
головного управління статистики в області Вадим
Науменко, начальник ГУ Держсанепідслужби в
області Наталія Янко, начальник облуправління ветмедицини Богдан Лозинський, начальник
ГУ Держкомзему в області Василь Василенко, начальник територіальної державної інспекції з питань праці у Волинській області Юрій Бондарчук,
начальник управління охорони, використання і
відтворення водних біоресурсів та регулювання
рибальства у Волинській області Тарас Куньчик,
начальник управління ДСНС в області Володимир
Грушовінчук, начальник управління Державної
міграційної служби у Волинській області Микола
Бандура, начальник управління Укртрансінспекції
у Волинській області Володимир Степанов та інші.
Те, що закон недосконалий, визнають чимало експертів. Адже під загальний каток люстрації потраплять і професійні, порядні люди, про
яких схвально відгукуються підлеглі та пересічні
громадяни. Також очевидно, що після вступу в
дію закону «Про очищення влади» суди будуть
перевантажені позовами від можновладців, які
за будь-яку ціну намагатимуться зберегти своє
крісло.
Але наразі впевнено ствердити можна одне.
Поки шукатимуть, де у фразі «Люструвати не
можна помилувати» поставити кому, багатьом
чиновникам та силовикам доведеться випити не
одну пігулку валеріани. Прибуток аптекам – гарантований.

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮСТРАЦІЇ

Сергій Шинкаренко, «Хвиля»

Перш ніж почати люстрацію,
потрібно визначитися з її
критеріями, тобто кого і за якою
ознакою люструвати. І головне, на
кого замінити.
Потрібно визнати факт, що «святих» нема. Усі, хто жив в українському
болоті, тією чи тією мірою «забруднилися». І головне, що замінити попередників на нових, «святих», годі. Їх просто нема. І створити їх не вдасться.
Потрібно чітко розуміти, що таке
«люстрація».
Зміна структури державних органів
чи скорочення чисельності державних
службовців – це не люстрація. У випадку звільнення державних службовців у зв’язку зі скороченням штату або
розформуванням органу відбувається
не люстрація, а стандартне звільнення
працівника згідно з положеннями Кодексу законів про працю.
Усунення від державної служби за
корупційні діяння – це теж не люстрація. Це звільнення з роботи у зв’язку
з вчиненням злочину (кримінального
правопорушення).

Люстрація – це звільнення з державної служби (чи недопущення до
державної служби) за ідеологічною/політичною ознакою.
От з цією ідеологічною ознакою і
потрібно визначитися.
Для української держави актуальною на сьогодні є «десовєтизація», тобто очищення від ідеології радянського
більшовизму. Оскільки ця ідеологія
скерована на руйнацію української держави. За критерієм «десовєтизація» і
має відбуватися люстрація бюрократичного апарату.

КОГО ЛЮСТРУВАТИ
Бюрократична піраміда складається з трьох основних рівнів:
• верхівка (політичні посади): по
суті, лише вони ухвалюють рішення і несуть за них політичну відповідальність;
• середня ланка управлінців: фактично рішень не ухвалюють і відповідальності не несуть – передають команди зверху вниз та контролюють їх
виконання;
• нижня ланка: рядові виконавці —
надають ті чи ті державні послуги або
виконують специфічні функції.

Фундаментом бюрократичної піраміди є середня ланка («начальники»).
По суті, саме ця ланка і є бюрократами.
Верхня ланка – це політики на посадах,
а нижня – спеціалісти певної сфери.

ЯК ЗАМІНЮВАТИ
Верхня ланка замінюється в результаті конкуренції політичних сил:
внаслідок виборів, революцій, віче…
Якщо обирають тих самих, значить,
так і має бути. Забороняти законодавчо ту чи ту ідеологію або політичну
силу не можна – має бути конкуренція.
Заборона ідеології чи політичної сили
допустима лише в судовому порядку, у
випадку, якщо вона діє на шкоду людині чи державі.
Середня ланка замінюється на підставі закону. Оскільки середня ланка
підбиралася за принципом лояльності
до влади, то її можна (і потрібно) люструвати по максимуму. Ухвалити закон про звільнення (або пониження)
всіх і замінити на інших.
Нижню ланку масово люструвати і
неможливо, і недоцільно. Годі замінити
на інших, бо це спеціалісти в певних
сферах. Недоцільно міняти, оскільки
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вони все одно не ухвалюють жодних
управлінських рішень. Єдине, що можна зробити, – це періодично «перемішувати», щоб розривати корупційні
зв’язки та кругові поруки.
Отже, реальній люстрації може
підлягати лише середня ланка бюрократичної піраміди.

МЕХАНІЗМ ЛЮСТРАЦІЇ
Ухвалюється закон про звільнення
(або пониження) всієї середньої ланки
бюрократичної піраміди (начальники
відділів, управлінь, департаментів…).
Люстрація відбувається без конкретизації персоналій – просто прибирають з
посад усіх. Заміна може відбуватися не
одразу, а поступово: щойно знаходиться заміна тому чи тому начальнику.
Жодних люстраторів не має бути
– всі вони заангажовані. Законом має
бути сформовано кадровий резерв, з
якого будуть відбирати нові кадри. Відбір жеребкуванням.
Ключове питання: на кого міняти, з
кого сформувати кадровий резерв?
Автор цього тексту пропонує сформувати кадровий резерв для заміни середньої ланки бюрократичної піраміди

з військовослужбовців, які пройшли
АТО, отримали поранення і визнані
такими, що непридатні до подальшої
військової служби.
По-перше, можливо, вони й не
будуть святими в питаннях корупції
(корупція – вічний супутник будь-якої
бюрократії), проте не виникатиме сумнівів у патріотизмі.
По-друге, ця категорія осіб зможе
виконувати нові обов’язки. Для того
щоб виконувати обов’язки начальника відділу/управління/департаменту
практично будь-якої державної сфери,
достатньо мінімальних управлінських
навиків. Як говорила героїня фільму
«Москва сльозам не вірить»: «Якщо
можеш керувати трьома, то зможеш
і трьома тисячами». Тобто будь-який
сержант-контрактник впорається з новими обов’язками.
По-третє, це люди відносно збоку,
а не з системи. І вони відносно молоді,
тобто не совкові.
По-четверте, і головне, суспільство
має віддячити цим людям. І віддячити
не соціальною подачкою, а як мінімум,
надати «тепле місце» в цьому суспільстві.

8

Хроніки ЛЮБАРТА
№25 (188)

ÁÓÐÅÌÍÈÉ

25 вересня 2014 року

Тетяна ГРІШИНА

«Ми сиділи, дивилися телевізор.
Андрій, який недавно повернувся
з АТО, вже майже засинав. Тут за
вікном почувся звук салютів, нічого
особливого. Андрій як підірвався,
впав на підлогу, притиснувся до
підлоги під ліжком…».
«Кричить уночі, крутиться, часом
взагалі не може заснути. Може
підірватися і шукати свій штикніж, допоки не заспокоїться, допоки
не поясниш, що тут війни немає,
що ніж не потрібен, що це лише
сон…».
«Їхали в авто. Раптом піднявся
багажник, стукнуло. Чоловік
вискочив з машини, одразу впав
додолу, почав повзти до канави.
Питаю: «Що ти робиш?» Він каже,
що нас обстрілюють».
Ці історії не рідкість, а лише частинка з тих, що розповідають рідні
солдатів, які повернулися з «гарячої точки» на сході. Післявоєнний,
або так званий «афганський» чи
«в’єтнамський» синдром, не омине,
мабуть, жодного учасника АТО.
Місяці життя у війні залишають
свій слід: воякам важко прилаштуватися до умов мирного часу, цілком
усвідомити, що війна залишилася позаду і тут діють інші закони. «Спусковий гачок» у вигляді різкого звуку,
спалаху, шуму зможе викликати важкі
спогади.

ЗАПІЗНІЛА РЕАКЦІЯ
Психолог обласної психіатричної
лікарні Олена Звєрєва ще взимку почала працювати з учасниками київського Євромайдану, які стали свідками вбивств та жорстокості, втрачали
друзів і рідних. Нині вона разом з іншими психологами опікується солдатами, що повернулися з АТО. Зараз у
військовому госпіталі таких близько
двухсот. Практично кожен потребує
бодай розмови з професіоналом, аби
поствоєнний синдром не загострився
і не перейшов у більш важку стадію.
Спеціаліст каже, що підготуватися
до війни, хай як дивно, психологічно
можливо. Такі тренінги проводять із
спецпідрозділами силових структур.
Їх вчать як мобілізовуватися, так і розслаблятися, аби після команди «відбій» боєць міг спокійно відпочити й
розвантажити розум.
Втім в українських реаліях на
фронт посилали молодих солдатів, які
не були готові до такого стресу і яких
ніхто не тренував ні вбивати, ні опановувати власні відчуття. Влада лише
нині почала думати про психологічну
реабілітацію, підготовку спеціалістів
для роботи з військовими.

У ВІЙНІ БЕЗ ВІЙНИ:

ЯК ЗАЛІКУВАТИ
ДУШЕВНІ РАНИ

«Реакція суспільства дещо запізніла. Ми розуміємо все
«заднім» розумом. Чи можна бути готовим до війни? Якось
Ізраїль же готовий, правда? Там триває постійна психологічна і військова підготовка, – розмірковує Олена Звєрєва.
– А Україна не те, що не готова, а навіть не зацікавлена. Таке
враження, що це війна не з нами. Як дві паралельні країни. Люди думають: «Добре, що це не з нами». З проблемою
зіштовхнулися матері, які відправили туди своїх синів, та
дружини, які відправили чоловіків. Але на загал люди навіть не завжди задумуються про те, що триває війна».

«УСІ ПОЧУВАЮТЬСЯ ЗРАДЖЕНИМИ
І ОБРАЖЕНИМИ»
Що ж відбувається з солдатом, який потрапляє на
фронт? Спеціаліст пояснює, що в таких умовах змінюються цінності особистості. Ключову роль починає відігравати
базовий інстинкт самозбереження.
«Хлопчики, які сьогодні навчалися, зустрічалися з дівчатами, мали зовсім інші плани на життя, коли потрапляють у таку ситуацію, не просто міняються, а ламаються»,
– додає фахівець.
Ознаками того, що солдат «зламався», стає замкнутість,
дратівливість, мовчазність. Людина перестає розповідати
про власні переживання, тривоги, відмежовується від оточення. У цих ситуаціях варто бути вкрай уважним та заручитися підтримкою спеціаліста, аби солдат не вкоротив
собі віку. Особа за п’ять місяців не просто набуває стану
гострого стресу, а хронічного.
«Тут важливо їх вивести з цього стану стресу. Це посттравматичний стресовий розлад. Важливо дати їм зрозуміти, що війна закінчилася, що не потрібно дивитися на світ
через приціл автомата, що можна зняти каску й розслабитися. А натомість хлопці цього зробити не можуть, і кілька
тижнів тієї відпустки мало для відновлення. За п’ять місяців виробляються інстинктивно ті рефлекси, які потрібно
стирати. На це потрібен час. Хлопці прислухаються, чи не
летять снаряди, чи немає команди «Повітря!», шукають, де
у них гранати, штик-ножі, автомати, роздивляються по боках, фіксують, що відбувається», – пояснює психолог.

Ще гірша ситуація тоді, коли солдати вживають алкоголь, аби розслабитися. Адже насправді спиртне лише посилює розлад, тому що, крім стресу, додається органічне
ураження кори головного мозку. Бажання випити виникає
і на фронті, аби заглушити свідомість.
«Є такі хлопці, які рвуться назад у бій, є такі, що за
жодних обставин не поїдуть, є такі, які агресію не можуть
відпустити й готові їхати на Київ, розстрілювати генералів.
І, якщо таких кілька збереться, то решта піде за ними. Усі
почуваються зрадженими й ображеними. Такий настрій в
бійців, що повертаються з АТО. Причому зрадженими не
росіянами, а своїм командуванням. І готові піднімати жовтневу. Але це вже не будуть пісні й танці. Люди набагато
агресивніші. Якщо з ними зараз не працювати, не надавати
адекватну допомогу, не розширити рамки, не переконувати,
що краща частина життя все ще попереду, не зорієнтувати
їх, то будемо мати неприємні наслідки», – каже Олена Звєрєва.

«СТАВТЕСЯ ДО СОЛДАТІВ ЯК ДО ГЕРОЇВ»
Важливу роль в адаптації військових відіграють родичі
та рідні. Психолог радить ставитися до солдатів як до героїв, не принижувати їх, не ображати та бути обережними у
висловлюваннях. Потрібно всіляко підтримувати та сприяти рідним.
Агресію та злість не потрібно зустрічати взаємними
емоціями, а навпаки, намагатися заспокоїти. Найкраще – не
реагувати, зачекати, допоки спалах агресії спаде.
«Потім у спокійному стані просто попросіть: «Сину,
давай з’їздимо до фахівця, просто поговоримо», – радить
спеціаліст.
Одна з проблем, з якою зіштовхнулися солдати, – це
почуття, що виникають після вбивства людини. Більшість
учасників АТО – не професійні військові, почуття провини
переважає.
«Тут потрібно мати гарну психологічну підготовку.
Якщо ти чоловік і на тебе нападає ворог, то твоя місія захищати», – додає психолог.
«Сидять хлопчаки по 18 років і у них котяться сльози:

«Мені довелося вбити. А це теж людина». Вони не розуміють різниці між
людиною, яка твій сусід, і людиною,
яка вбивала тебе і твоїх друзів. У них
навіть цього усвідомлення немає», –
говорить Звєрєва.
Ще однією поширеною проблемою є втрата працездатності чоловіка
через поранення. У цій ситуації, радить психолог, важливо не виявляти
надзвичайну жалість, але й не бути
байдужим. Варто поставити себе не
місце пораненого, спробувати відчути те, що відчуває він, і потрібні слова
підтримки знайдуться. Важливо пояснити, що люблять людину не лише
через її фізичну силу чи вправність, а
через те, якою особистістю вона є. А
цього з втратою руки чи ноги не відібрати.
Особливу увагу варто приділяти
дітям, чиї батьки на фронті, або ж загинули. Адже малеча сприймає смерть
рідних як особисту трагедію. У цій
ситуації важливо, аби малюк розумів,
що його вини у загибелі батька немає.
«Потрібно обов’язково розповідати, що це війна і це на нас напали,
ми не хотіли цієї війни. Треба казати,
що тато – герой і приклад для наслідування. Потрібно розповідати, що
коли дитина виросте, більше дізнається, а поки що тато, який загинув, – це
ангел-охоронець, який не може вже
фізично обняти, але зможе оберігати
все життя. Для дітей це найважчий
стрес. Вони не завжди говорять мамі
про переживання, бо бачать, що вона
й сама в ненормальному стані, знервована», – пояснює спеціаліст.

НА ПРИЙОМ
У будь-якому випадку, якщо ви не
даєте раду, варто телефонувати психологу, звернутися до центру психологічної допомоги при університеті,
діє центр психологічної допомоги у
психіатричній лікарні і постійно чергують психологи та психіатри в шпиталі. Зазвичай, за п’ять-шість сеансів
військового вдається «підлікувати»,
деструктивну енергію, злість скерувати у потрібне русло.
«Це не можна запускати, адже наслідком може бути алкоголізація, аутоагресія, тобто скерована на себе. Те, що
називається «афганським синдромом»,
коли люди просто не виходять з того
свого бою. Чомусь же виходять з цього
стану американські солдати, французькі легіонери, які постійно в гарячих
точках. Там працюють психологічні
служби. Є застосування зброї – є відповідне реагування. Якщо думати, що
все саме собою мине, то це неправда.
Люди, затаївши образу, будуть воювати невідомо з ким і нищитимуть себе.
Як наслідок – змарноване власне життя
і життя рідних», – каже Звєрєва.

УЧАСНИКАМ АТО ДОПОМАГАТИМУТЬ ПСИХОЛОГИ УНІВЕРСИТЕТУ
Безплатну психологічну підтримку для
учасників антитерористичних операцій
у Донецькій та Луганській областях
та членів їхніх родин надаватимуть
висококваліфіковані психологи. Спільний
проект благодійного фонду «Фонд Ігоря
Палиці – Новий Луцьк» і кафедри практичної
психології та безпеки життєдіяльності СНУ
імені Лесі Українки стартує з 25 вересня.

«Цю війну хлопці проходять разом із сім’ями.
Я постійно спілкуюся з дружинами, матерями,
які потребують моральної підтримки більше,
ніж фінансової допомоги. Тільки спільно ми
зможемо вистояти і перемогти», – зауважила голова правління фонду Ірина Констанкевич.
Працюватимуть з учасниками АТО п’ять
спеціалістів. Частина з них уже перебували в
зоні АТО та працювали з пораненими й тими,
кого звільнили з полону.

«Кожен з п’яти фахівців, залучених до проекту, має всі складові для ефективної роботи:
практичний досвід, спеціалізацію і бажання»,
– розповідає кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності, психотерапевт
Мирослава Мушкевич. Психологічну допомогу
фахівці надаватимуть за напрямками: робота з
психічною травмою та її наслідками в учасників
бойових дій, робота з сім’ями учасників бойо-

вих дій (батьками, дітьми, дружинами), робота
з людьми, що зазнали втрати близьких, корекція
та терапія психосоматичних розладів, проблеми
подружніх стосунків та сімейних дисгармоній,
дитяча корекція та психотерапія тощо.
Прийом триватиме з понеділка до п’ятниці
з 14:00 до 18:00. Попередній запис за телефоном 24-90-01 з 9:00 до 18:00. Психологічну допомогу надаватимуть за адресою: вул. Потапова, 9, корпус №2 СНУ імені Лесі Українки.
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ВИЖИТИ НА ВІЙНІ ДОПОМІГ
ВЛАСНИЙ СТРАХ, ДОБРІ
ЛЮДИ Й ОБІЦЯНКА ДИТИНІ
Ірина КАЧАН

М

айже півроку не бачив
рідних 27-річний
лучанин Юрій Бондар,
якого у квітні мобілізували
до українського війська.
Наприкінці серпня боєць 51-ї
окремої механізованої бригади
повернувся додому. Йому
пощастило вижити і зустріти
добрих людей, які допомогли
виконати важливу для нього
обіцянку – відвести доньку в
перший клас.
БРОНЮ ПРОБИВАЛИ
ЗВИЧАЙНІ АВТОМАТИ
Спершу хлопець разом з іншими
тренувався на Львівщині, Рівненщині
й Миколаївщині. Хоча в армії свого
часу отримав спеціальність кулеметника, але нині довелося перекваліфіковуватися й опановувати зенітну
установку.
Із червня Юрій Бондар перебував
у зоні АТО на Донбасі. Разом зі своїми бойовими товаришами чергував
на блок-постах. Спершу служба була
відносно спокійною. З побутом проблем не виникало, адже допомагали
і місцеві, і волонтери. Одне з перших
розчарувань – бронежилети, які пробивали звичайні автомати, і нестача
обладнання для ефективного спостереження.
– Волонтери нам постачали якщо
не харчі, то бензинові генератори, якісь
важливі побутові речі, – пригадує хлопець. – А от такими потрібними на
війні раціями і тепловізорами нас не
забезпечували. Як було чотири рації
на початку, так їх і залишилося на весь
блок-пост. А це близько 80 людей…
З продуктами також дуже допомагали місцеві, які підтримували українську армію. По воду, розповідає боєць,
їздили «КамАЗом» із 800-літровою
бочкою, набирали з криниці.
– Якось поїхали по воду й потрапили у засідку. Коли наш «КамАЗ» виїжджав із села, то з розвалених будинків
на околиці нас обстріляли найманці,
– відтворює у пам’яті деталі. – Тільки вони не очікували, що отримають
серйозну відсіч, думали, що ми будемо
не готовими. Але ми їздили за водою
озброєною групою. Опір чинити вони
не змогли. З нашого боку обійшлося
без жертв, а серед них були поранені і
двоє убитих. На місці з’ясувалося, що
це були молоді хлопці, яким просто
заплатили гроші. Ще й таблетки якісь
у них вилучили…
Серед місцевого населення, розповідає далі Юрій, більшість прихильно
ставилася до українських армійців.
Принаймні серед тих, з ким йому та
бойовим побратимам доводилося
спілкуватися. Місцевий люд часто

просив, аби військові швидше прогнали з їхньої землі ворога, щоби про
війну нарешті можна було забути. Однак дуже багато людей виїздило цілими сім’ями, розуміючи, що лишатися
тут щодень може ставати все небезпечніше. Але були й такі, які не боялися говорити українським військовим,
аби вони забиралися геть, мовляв,
самі дадуть собі раду й не потребують
допомоги.

ПОРАНЕНИХ
ДОСТРІЛЮВАЛИ,
ЖИВИХ БРАЛИ В ПОЛОН
Найстрашніше трапилося 24 серпня, у День Незалежності. Символічно
для нас і вкрай нахабно з боку сепаратистів.
– Спершу ми весь час стояли перед селом Оленівкою. Однієї ночі нас
обстріляли з «Градів», і надійшов наказ змінити місце дислокації блокпосту. Ми знали, що готується напад, тому переїхали за село, на 7 км
уперед. Це за 10-12 км від Донецька,
– розповідає Юрій. – До обстрілів з
мінометів і «Градів» ми вже звикли,
спрацьовував захисний рефлекс – аби
лишитися живими, швидко ховалися
в окопи. Але 24 серпня нам довелося
пережити найважчий день. О третій
ночі закінчилося моє чергування, я
роздягнувся, накинув бушлат і ліг
спати. Почався обстріл. Виявляється,
обстрілювали не лише наш блок-пост,
а й усі сусідні. Ми такого сильного обстрілу не очікували, адже звикли, що
бойовики зазвичай концентруються
на якійсь одній точці. Раніше пострілювали, а тут почали реально стріляти і влучати…
Терористи, залучивши важку техніку, підійшли ближче, аби розвідати,
що лишилося після обстрілу «Градами». І знову почалася стрілянина, кулеметні черги. Бійці 51-ї дали відсіч,
але чекали прориву. Тим часом про ситуацію оперативно сповіщали у штаб,
звідки обіцяли підкріплення. Мовляв,
зараз ми почнемо коректувати вогонь,

ви вказуватимете координати, а ми будемо стріляти «Градами» у ворога.
– І хоча ми давали точні координати, постріли наших були неточні й
невдалі. Причина – або низька кваліфікація коректувальника, або стрілка.
Я думаю, що це невміння правильно
навести установку, – зауважує Юрій
Бондар. – Минуло 40 хвилин, ми встигли перезарядитися й підготуватися. І
до нас уже йшла ціла колона техніки
з піхотою в чорній формі. На великій
швидкості вони прорвалися через
наш блок-пост у напрямку Маріуполя.
Зупинити їх не вдалося.
Таким чином сепаратисти затисли українських армійців з двох боків і
вели прицільний вогонь. Безперервні
прохання про підтримку були марними. Наші, каже очевидець тих подій, ні
разу не влучили у бойовиків. І підмога
не приїхала. Та й відсіч дати не могли,
адже частину техніки знищили, решту «клинило», спрацював і страх. І,
оскільки сили були нерівні, надійшов
наказ відступати. Можливість вирватися із оточення була єдина – відходити через соняшникове поле, в якому
стояли наші.
– І ми відходили по соняшниках,
присівши, на колінах, повзли. Як виходило, так і відступали. Пересуватися швидко не могли, адже йшли з
автоматами, з повними магазинами,
з гранатами. На випадок того, що доведеться відстрілюватися і відбиватися, – пригадує Юрій. – Хто не зміг
відходити – або був поранений, або
злякався, або ще якась причина. Із захопленого блок-посту нам було чутно
крики, прохання не вбивати, свист,
гул, сміх тих, хто напав. Вони говорили російською. Поранених дострілювали, живих брали в полон.

СТРАХ ПІДГАНЯВ УПЕРЕД
Зрештою до табору, який розташовувався за 20 кілометрів від злощасного блок-посту, дійшли не всі, але, на
щастя, більшість. Йшли полями, посадками, у село не заходили, адже могли б

потрапити у пастку. За ці півдоби жахіття Юрій ще більше впевнився – мусить виконати обіцянку, яку дав своїй
старшій донечці. Молодий татко пообіцяв відвести дитину в перший клас.
– Коли відступали, я вже ні про
що не міг думати, окрім тих людей, які
чекають на мене вдома. Надто велика
ціна того, що мені довелося пройти, –
зізнається боєць. – Я думав про смерть,
але насамперед думав про дітей. Про
свою обіцянку старшій доні завести її
у перший клас. Коли відступав, то не
міг збагнути – невже так швидко усе
може скінчитися? Боявся. Не боятися
може хіба якийсь безумець. У мене,
мабуть, спрацював інстинкт самозбереження. Було дуже лячно, але я не
дозволив страху себе паралізувати.
Ноги терпли. Деякі хлопці просили
зачекати і рухатися повільніше. Доводилося їх змушувати, підганяти. А вже
наступного дня я не міг рухатися, усе
тіло боліло. Але коли відступали, не
відчував того, наскільки важко. Страх
підганяв уперед.
Після пережитого цих хлопців
знову хотіли відправити на той же
блок-пост. Юрій попросив відпустку
на десять днів, оскільки ще раніше домовлявся про це з керівництвом. І не
тому, що злякався. Надто важливою
була для нього обіцянка.
Але усі його документи, гроші й
особисті речі лишилися на блок-посту,
цілком імовірно, що вони згоріли. І
тільки завдяки тому, що мобільний
був при собі, Юрію вдалося сконтактувати з донеччанином, який і допоміг
йому дістатися додому.
– За час перебування в зоні АТО
мені пощастило познайомитися з хорошими людьми. Це молода сім’я з
Донецька, яка була змушена виїжджати в Оленівку до батьків. А коли стало
небезпечно в Оленівці, ця сім’я виїхала тимчасово жити до Маріуполя.
Вони привозили нам продукти, медикаменти, теплі речі, постійно цікавилися, чи треба нам якась амуніція,
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готові були постачати через волонтерів, – розповідає Юрій. – І цей мій
знайомий на власному авто завіз мене
до Маріуполя, хоча якби нас зупинили ДНРівці… Він купив мені квиток
на потяг до Білої Церкви, дав свій паспорт. Це була махінація, але іншого
виходу, ніж ризикувати, не було.
Дорогою лучанину довелося пройти через кілька перевірок. Та удача
була на його боці. Двічі перевіряли потяг українські військові з АТО. Юрію
з чужим паспортом з донецькою пропискою вдалося переконати перевіряльників, що він їде у Київ до вагітної дружини і сина.
– Усе розпитували. Хоч я не дуже
добре говорю російською, але старався не видавати страху, – пригадує він.
– До слова, сили АТО не зовсім ввічливо ставилися. Вони не могли зрозуміти, чому я з порожніми руками
їду. Мені дуже кортіло зробити їм зауваження і висловити все – чому їду,
що пережив. Але розумів: якщо мене
з чужим паспортом знімуть із потяга,
то матиму ще більші проблеми.
Згодом Юрія перевіряли і міліціонери, але й вони нічого не запідозрили. Хлопець каже, що його ризиковані
та не зовсім законні мандри додому
впевнили: із Донбасу насправді легко
виїхати, надто тим, у кого справжні
документи. Тому, переконаний він,
серед біженців по всій Україні чимало
тих, хто й донині підтримує сепаратистів і Путіна.
– У Білій Церкві мене зустрів брат
мого донецького друга, завіз мене до
Києва, нагодував, купив квиток до
Луцька. Я віддав йому паспорт. Отакі
добрі люди бувають, – тішиться лучанин. – Додому їхав із тривогою в душі,
і від пережитого, і тому, що мої хлопці
там лишилися. У тому пеклі, де сили
нерівні.

ЩОНОЧІ СНИТЬСЯ ВІЙНА
Нині молодий тато вдома з сім’єю.
Зізнається: от воно, щастя – забирати
старшу донечку зі школи, а меншу – із
дитсадка. Клопочеться відновленням
документів і вирішує, як бути далі. Воювати більше не хоче, але війна не відпускає – сниться ледь не щоночі.
– У сепаратистів – нова техніка,
сучасне озброєння. Українці ж воюють на техніці, яка на ходу може заглохнути, яка ще була в Афганістані.
Автоматами проти танків не повоюєш. До того ж, терористи краще навчені воювати, – міркує Юрій. – Та й
нас вчили тактики війни наших дідів:
іти в наступ, ставати й чекати ворога з
поля. Нині зовсім інші реалії.
Попри розчарування і втому, громадянська позиція у хлопця незмінна – віддавати Донбас Росії не можна,
Україна мусить себе захищати і перемагати у цій безглуздій війні.
– Якби ми не піднялися, не факт,
що вони зупинилися б. Те, що зараз
вони воюють за дві області, не означає,
що завтра вони не захочуть вдертися
на решту території України, – каже
він. – Але бачити, як безпорадно і неграмотно діють наші командири, нестерпно. Іноді здається, що робиться
все спеціально, у змові з ворогом. Ось
це розчаровує.
***
Усього лиш за 5 тисяч гривень на
місяць такі, як лучанин Юрій, батько
двох дітей, ризикують своїм здоров’ям
і життям, аби Україна була… Мусить
бути...
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НАПОЛЕОНІВСЬКА ВОЛИНЬ
У 1812 РОЦІ: ІНША ВІЙНА
Андрій СИДОРЧУК

П

ро війну 1812 року на Волині згадують
нечасто. Її постріли відгриміли давно,
та й власне Волині чи України вона
мало стосувалася, бо була скерована проти
Російської імперії. Проте за фасадами століть
приховуються дуже цікаві факти.

НАПОЛЕОНІВСЬКІ ВІЙСЬКА
ЗАХОПИЛИ ЧАСТИНУ ВОЛИНІ
Вважається, що франко-російська війна почалася у червні 1812 року, коли війська Наполеона Бонапарта таємно вночі перейшли річку
Німан, щоб завдати удару по Російській імперії.
А рівно через два місяці війська рушили на західну окраїну Волині, чим розпочали відлік Волинської кампанії тієї війни.
Серед військ, які вдарили по Волині, французів не було. Удар наносили сили австропольського корпусу наполеонівських військ.
Серед союзників французів тоді були війська
Австрії, Пруссії, Швейцарії, Італії, Іспанії, Варшавського герцогства і Рейнського союзу. На
Волинь же увійшли війська австрійського генерала Карла Шварценберга чисельністю в 30 тисяч осіб, саксонський корпус Реньє та польська
дивізія Кусінського. Вони мали пройти далі до
Чернігова, а звідти – на Москву.
У серпні-вересні відбулося кілька подій, в
результаті яких Ковельський, Володимирський,
Любомльський і частина Луцького повітів перейшли в руки бонапартівських військ. Російські
війська змушені були відступати. З’єднання під
командуванням генерала Олександра Тормасова
відступили до Луцька, де й закріпилися на деякий час. Тут же влаштували штаб 2-ї Західної армії під командуванням Петра Багратіона. Цікаво,
що російські війська облюбували собі монастирі
ордену домініканців. У Луцьку та Володимирі
штаби Багратіона розміщувалися в католицьких
келіях саме цього ордену.
Так тривало до жовтня, поки до Луцька не підійшла підмога – Дунайська армія адмірала Павла Чичагова. Одне з найзапекліших місць бою – в
районі Ковеля. Об’єднане австрійсько-польськосаксонське військо вело бої з росіянами і в селах, і
на вулицях Ковеля, і на польових просторах. Тоді
полягло багато тисяч воїнів з обох боків. Довго
потім розповідали очевидці, як земля волинська
стала рудою від крові, а кістки вояків виорювали
селяни з-під землі.
Загалом запеклі бої тривали в Любомлі, Вижві, Чарукові, Несвічі, Локачах, Турійську, Ставках. Тут полягли воїни різних національностей з
різних куточків Європи. У кожному конкретному випадку маленька перемога була або за російськими військами, або за французькими. Ближче
до кінця 1812 року наполеонівські частини було
розбито і вигнано з Волині.

У ПОМЕШКАННЯХ ЛУЧАН ЖИЛИ
ПО 10 ВІЙСЬКОВИХ
Хоча штаб армії розміщувався у Луцьку в домініканському монастирі, а ще треба було десь
поселити самих військових. Для багатьох тисяч
людей у місті не було ані казарм, ані готелів чи
заїжджих дворів. Військових у буквальному сенсі розпихали по будинках і приватних квартирах.
Один з учасників тих подій – артилерійський
офіцер Микола Митаревський. Згодом він видав
мемуари про цю війну. Є там і його спогади про
перебування в Луцьку.

Пам’ятник Нарушевича
про війну 1812 року в Луцьку

Домініканський костел і монастир в Луцьку в середині ХІХ століття. Малюнок Наполеона Орди

«По пріѣздѣ въ Луцкъ, обратился я къ полицеймейстеру съ просьбою о квартирѣ и разсказалъ
ему, какимъ образомъ прибылъ. Такъ какъ
преждемы стояли отъ Луцкав ерстахъ въ двадцати, то я часто бывалъ тамъ и былъ знакомъ
съ полицеймейстеромъ. Это былъ отставной
раненый кавалерійскій маіоръ и прекрасный
человѣкъ. «Ахъ, батюшка мой», сказалъ онъ мнѣ,
«не знаю, что мнѣ съ вами дѣлать и гдѣ васъ
помѣстить. Вы не можете себѣ представить,
что у насъ за суматоха… Всѣ дома заняты и
нѣтъ уголка свободнаго. Тутъ князь Багратіонъ
со всѣмъ своимъ штабомъ... Вся армія собралась
около Луцка… Давай квартиры, строй печи для
заготовленія сухарей, давай дрова, давай подводы
и все на свѣтѣ. Мнѣ приходится просто хоть
въ рѣку броситься... Когда я сказалъ князю, что
невозможно выполнить такихъ требованій, то
онъ закричалъ: «Знать ничего не хочу... Чтобъ
было, не то – повѣшу».
Долго я ходилъ съ квартальнымъ по улицамъ:
грязь была страшная. Всѣ квартиры были
заняты генералами, адъютантами, чиновниками штаба и разными офицерами; солдатъ въ
простыхъ хатахъ стояло человѣкъ по десяти и
болѣе. Наконецъ нашли мнѣ квартиру. Въ передней большой комнатѣ помѣщалось человѣкъ
десять пѣхотныхъ солдатъ; при этой комнатѣ
былъ чуланчикъ, грязный-прегрязный, заваленный
жидовскимъ хламомъ такъ, что чуть-чуть оставалось свободное мѣсто; меня туда помѣстили,
но я и этому обрадовался, потому что было уже
поздно вечеромъ...»

ВОЛИНЯНИ НЕ ЗНАЛИ, ЗА КОГО
ВОЮВАТИ
Насправді багато волинян не знали, за кого
воювати. Але були також категорії населення з
дуже цікавими поглядами, які бачили свою місію у цій війні дуже конкретно. Частина жителів були звичайними місцевими патріотами, які
боронили свою землю від ворога. Ці волиняни
організовували міські самооборонні групи, або
просто ішли до лав війська Російської імперії.
Інша частина волинян – поляки – дотримувалися протилежних поглядів. Це умовна назва,
оскільки серед представників цієї групи були не
тільки поляки за національністю, а й українці та

євреї. Хтось просто жадав визволення від росіян, хтось покладав надію на відновлення Речі
Посполитої, від якої зовсім недавно (у 1795 році)
відірвали Волинь до складу Російської імперії.
Не обійшлося тут і без масонів. У культурі
ХІХ-ХХ століть цей таємний орден був містифікований та вульгаризований. Проте масони як
історичне явище мають конкретні та зрозумілі,
хоч не завжди видимі, причини й віхи діяльності. Наприклад, польська частина волинських
масонів ХІХ століття ставила головну мету – відродження Речі Посполитої. А зважаючи на те, що
на початку століття переважна частина масонів
були представниками шляхетських родів, то очевидно, що саме шляхта таємно стала допомагати
наполеонівським військам у війні проти Росії.
Ставлення різних волинян до війни було очевидним. Місцеве населення зголошувалося йти в
рекрути як до росіян, так і до французів.
«Если можно было разсчитывать на поддержку Волыни, то только со стороны той части
ея населенія, которая хотя и не выдавалась своему общественному подчиненію, но была сильна
именно сознаніемъ необходимости дѣйствовать
теперь заодно съ Великой Россіей», – писав тоді
один з авторів часопису «Волинські єпархіальні
відомості».

ВОЛИНСЬКЕ КОРОЛІВСТВО –
ПРОЕКТ НАПОЛЕОНА
Маловідомо, що Наполеон Бонапарт мав конкретні ідеї щодо відібраних в Російської імперії
територій, в тому числі щодо Волині. Плани постали на основі звітів волинських інформаторів,
які діяли для французького уряду. Такими були
купці-вихідці з Франції та представники польської еліти. Від них на захід ішов дуже конкретний месидж: на Волині є сили, які здатні сформувати регіон в окрему державну одиницю.
За планами великого полководця, на відібраних у Росії теренах колишньої Польщі мали
постати окремі одиниці: Варшавське герцогство,
Литовське герцогство та Волинське королівство.
Проте хитрий Бонапарт розумів, що ніколи ці три
одиниці не можна об’єднувати в єдине утворення – власне Річ Посполиту до Дніпра – оскільки
таким чином можна створити собі сильного конкурента на європейській карті.

Знаючи настрої місцевого населення, французьке керівництво намагалося здобути якомога більше користі з нього. Вдалося підбурити
значну частину населення Волині на повстання
проти російських військ. Генерал Тормасов писав царю Олександру І, що «волиняни, підбурені
Варшавською конфедерацією, ховаються у лісах
та болотах і нападають на російський транспорт,
партії та кур’єрів».
Були спроби налагодити тут адміністративну
систему, яку вже вдалося апробувати французам
у Литві. Було створено комісію, яка отримала
надзвичайні управлінські права, а керувати регіоном мали кілька найбільших шляхтичів. Зрештою, кількісно явища підтримки волинянами
Наполеона не були достатніми для успіху проекту Волинського королівства. Бонапарт був розчарований підтримкою на Волині, але і сам дуже
погано уявляв реальні етно-соціальні зв’язки в
регіоні, щоб зуміти вправно ними скористатися.
А волинська еліта не хотіла прощатися з тими
привілеями, якими довелося б поступитися в
унії з французами.
Дослідник зі Львова, спеціаліст з українськофранцузьких відносин, професор Вадим Ададуров вважає, що волиняни того часу просто
не були готовими сприйняти модель суспільнополітичного устрою, яку пропонував Захід, моделі національної, громадянської та релігійної
свободи.

РЕЛІКТИ ВІЙНИ –
ДОСІ НА ВОЛИНІ
З часу тих подій минуло два століття, а що
залишилося, крім писемних знань? Цікаво, що,
окрім музейних експонатів у різних куточках Волині, є два пам’ятники, присвячені тим подіям.
Один із них – у містечку Городному Любомльского району. Його спорудили у 1822 році на кошти
шляхтича Станіслава Ручинського. Триярусний
стовп розташували поміж могил загиблих у війні. З часом могили знесли, але пам’ятник стоїть
і нині.
Ще один залишок – дубовий хрест на кладовищі в селі Пульмо. Містить написи, які вже
важко читаються.
Третій об’єкт спадщини зараз перебуває в
музеї. Історія зберегла відомості – пам’ятник поставив у своїй приватній садибі луцький дворянин Нарушевич невдовзі після закінчення війни.
Так він і простояв сотні років до нашого часу,
кочуючи з місця на місце.
Пам’ятник виконано у формі каменя з написами. На одному боці – список перемог росіян, на
іншому – напис «Во славу и память Россійскимъ
Героямъ, положившимъ жизнь свою во брани за
Отечество въ 1812, 1813 и 1814 годахъ».

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

3 ЖОВТНЯ
УТ1

06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.50 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.40 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
11.15 Китайська скарбничка. Т/с
«Китай на кінчику язика»
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20 Час-Ч
13.40 Як це?
14.00 Театральні сезони
14.35 Віра. Надія. Любов
15.30 Euronews
16.00 КИТАЙСЬКА
СКАРБНИЧКА. Х/Ф «СХІДНИЙ
ВІТЕР З ДОЩЕМ»
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер LIVE (ч.1)
21.40 Шустер LIVE (ч.2)
00.00, 01.00 Підсумки
00.30 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
02.00 Музичне турне
03.00 Телевистава «Три
ідеальних подружжя». 3 ч.
04.00 В гостях у Д.Гордона

СУБОТА

4 ЖОВТНЯ
УТ1

07.00 Шустер LIVE
11.30 Подорожуй першим
12.05 Т/с «П’ять хвилин до метро»
13.05 Світло
13.40 Хочу бути
14.00 «Велика крадіжка»
14.30 Українського роду
14.45 Прем’єра. Нотатки на
глобусі
15.10 Національний відбір на
Міжнародний конкурс сольних
виконавців «Sanremo Junior
2015» (ч.2)
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.30 Книга ua
19.00 КИТАЙСЬКА
СКАРБНИЧКА. Х/Ф «ГОРА
БУДДИ»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Чоловічий клуб
22.10 Моя країна
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи. Підсумки
00.05 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
00.45 Док фільм «Здрастуй, рідне
село!»

НЕДІЛЯ

5 ЖОВТНЯ
УТ1

07.45, 23.30 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.25 Х/Ф «ЯКЩО КОХАЄШ»
12.20 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.05 Православний вісник
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Дитячі історії. «Обітниця»
14.20 Фольк-music
15.45 Д/ф
16.45 Театральні сезони
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.30 Подорожуй першим
19.00 КИТАЙСЬКА
СКАРБНИЧКА. Х/Ф «ВОЇНИ
НЕБА І ЗЕМЛІ»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.10 Моя країна
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
00.05 На слуху. Підсумки
01.50 Музичне турне
03.00 Х/Ф «НЕ ТОЙ»

Хроніки ЛЮБАРТА
№25 (188)
1+1

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 «ТСН» 07.10 «Особистий
рахунок» 07.35 «Маша і ведмідь»
08.35 «Чистоnews» 09.40
«Чотири весілля» 10.55 Т/с
«Свати» 12.25 «Розсміши коміка
- 3» 13.25 Т/с «Терпкий смак
кохання» 14.30, 15.40, 04.25,
05.10 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе» 17.10,
02.50 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 4» 20.30 «Сказочная
Русь» 21.20 «Мультибарбара»
21.45 «Вечірній Київ - 2013»
23.10 «Світське життя» 00.15 Х/Ф
«ПРИСЛУГА»

2+2
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ЛЮДИНА З
БУЛЬВАРУ КАПУЦИНІВ»
12.00 Х/Ф «СМУГАСТИЙ РЕЙС»
14.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «Облом UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «ППС-2»
18.50 ЧУ 8 Тур. Волинь - Ворскла
22.10 Х/Ф «БРАТИ ГРІММ»
00.25 Х/Ф «АКУЛОЗАВР»
02.20 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

1+1
06.10 «Шість кадрів» 07.00,
19.30 «ТСН» 08.00, 08.25 М/с
«Пригоди ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя»
10.05 Х/Ф «ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ»
14.25 «Вечірній Київ»
15.50, 21.20 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
20.15 «Українські сенсації»
23.20 Х/Ф «МІЦНІЙ ГОРІШОК 3: ВІДПЛАТА»
01.55 Х/Ф «СЕЛЮКИ З БЕВЕРЛІХІЛЛЗ»
03.25 Х/Ф «ПРИСЛУГА»

2+2
07.15 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.35 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30, 21.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Кінофайли. «Ментовські
війни-3» 1
16.30 Х/Ф «АМЕРІКЕН-БОЙ»
19.20 ЧУ 8 Тур. Чорноморець Металург Д
22.30 Х/Ф «ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ
ДОНЬКИ»
01.00 Х/Ф «ТИРАНОЗАВР
АЦТЕКІВ»
02.25 Х/Ф «СОН»

1+1
08.00, 08.25 М/с 09.00 Лотерея
«Лото-забава» 10.10 «ТСН» 11.00
«Світ навиворіт - 3: Танзанія,
Ефіопія» 12.10 «Ескімоска - 2:
Пригоди в Арктиці» 1 12.20
«Маша і ведмідь» 13.00 Т/с
«Байки Мітяя» 16.40 «Інспектор
Фреймут» 18.25 «Українські
сенсації» 19.30, 04.35 «ТСНТиждень» 21.30 «Хоробрі серця»
23.30 Х/Ф «ЛАБІРИНТ ФАВНА»
01.45 Х/Ф «ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ»

2+2
07.00 «Маски-шоу»
09.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
10.00 «Облом UA. Новий сезон»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Бушидо»
14.00 Х/Ф «АМЕРІКЕН-БОЙ»
16.20 Х/Ф «ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ
ДОНЬКИ»
19.15 ЧУ 8 Тур. Динамо - Шахтер
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «СЛІД СМЕРТІ»
01.10 Х/Ф «ВИРОЩУВАННЯ»
02.40 Х/Ф «ЛІСОВА ПІСНЯ»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 «Новини»
07.15, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Отець Матвій»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Д/с «Страх у твоєму
домі»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 «Чорне дзеркало»
22.35, 03.40 Т/с «Кулінар 2»
00.35 Х/Ф «НІЧ НАД
МАНХЕТТЕНОМ»
02.35 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 13.10 Таємниці Третього
Рейху
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30, 14.10 Вражаючі кадри
10.30 Дива природи
11.30, 23.40 Очима пінгвінів
12.20, 17.30 Танки. Великі битви
15.50, 21.10 Правила життя
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Секретні території
22.50 Очима дельфінів
00.30 Покер
01.20 Кримінал: великі таємниці

ІНТЕР
07.25 «Школа лікара
Комаровського»
08.30, 01.05 Д/ф
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «ВІРНІ ДРУЗІ»
12.05 Т/с «Одружити Казанову»
15.50, 01.50 Т/с «Інша сім’я»
20.00, 05.05 «Подробиці»
20.30 Концерт «Місце зустрічі»
22.30 «Великий бокс. Олександр
Усик - Деніел Брюер. Поєдинок за
участю Андрія Котельника»
04.50 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00 У пошуках істини
08.40 Вражаючі кадри
10.30 Справжні багатства Землі
12.30 Таємний світ золота
13.30 Очима дельфінів
15.30 Дожити до світанку
16.30 Далеко і ще далі
19.20 Правила життя
21.00 Мисливці за скарбами
23.00 Примарні кораблі
00.00 Що? Де? Коли?
00.50 Путівка до пекла

ІНТЕР
08.00 «уДачний проект»
08.40 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка»
11.00 «Великий бокс. Олександр
Усик - Деніел Брюер»
12.00 Т/с «Одружити Казанову»
16.00 Концерт «Місце зустрічі»
18.00 Х/Ф «РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА»
20.00, 04.05 «Подробиці тижня»
22.00 Програма «Чорно-біле»
23.00 Т/с «Серце матері»
02.30 Х/Ф «ВІРНІ ДРУЗІ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 У пошуках істини
09.00 Формула-1
11.00 Мисливці за скарбами
13.00 Дожити до світанку
15.00 Дикі стежки Британії
16.00 Далеко і ще далі
18.50 Секретні території
21.30 Справжні багатства Землі
23.30 Таємний світ золота
00.30 Містична Україна
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СТБ
05.30 Х/Ф «ТИ ІНОДІ ЗГАДУЙ»
07.00 Х/Ф «34-Й ШВИДКИЙ»
08.40 Х/Ф «ТРАКТИР НА
П’ЯТНИЦЬКІЙ»
10.15 Х/Ф «ДОВГООЧІКУВАНЕ
КОХАННЯ»
12.10 Х/Ф «ІНДУС»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Національне
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
00.20 «Куб - 5»
02.05 Нічний ефір

ТРК 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, 14.10, 15.25, 17.10, 21.00
Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Практика»
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.20 Т/с «Красуня Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 7»
03.45 Срібний апельсин

СТБ
05.50 «Вiкна-Новини»
06.25, 02.15 Х/Ф «СТАРИКИРОЗБІЙНИКИ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
15.05 «Зважені та щасливі - 4»
19.00 «Х-Фактор - 5»
22.15 Т/с «Коли ми вдома»
00.45 «Детектор брехні - 6»
03.40 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 03.50 Події
07.15, 09.15 Т/с «Інтерни»
10.00 Один за сто годин
11.00 Хочу до Меладзе
13.00, 15.20 Т/с «А сніг кружляє»
17.10, 19.40 Т/с «Селюки»
22.00 Х/Ф «МЕРЕЖИВА»
00.05 Х/Ф «ДОЛИНА ТРОЯНД»
02.20, 04.30 Т/с «Мент у законі 7»
05.15 Срібний апельсин

СТБ
07.30 Х/Ф «НЕПОПРАВНИЙ
БРЕХУН»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдані»
11.55 «МастерШеф - 4»
15.40 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів»
21.15 «Один за всіх»
22.25 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
23.30 Х/Ф «З ПРИВІТОМ,
КОЗАНОСТРА»
01.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС І
ЛІКАР ВАТСОН»

ТРК УКРАЇНА
06.30 Події
07.10 Таємниці зірок
08.05 Т/с «Практика»
13.00 Т/с «Селюки»
16.50 Х/Ф «МЕРЕЖИВА»
19.00, 03.45 Події тижня c
Олегом Панютою
20.55, 05.15 Події тижня.
Спеціальний репортаж
21.20 Хочу до Меладзе
23.30 Великий футбол
01.20 Т/с «Мент у законі 7»
05.40 Срібний апельсин
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ICTV
04.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.30 Світанок
06.35, 08.00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45, 13.20 Т/с «Гетери майора
Соколова»
16.10 «Гетери майора Соколова»
Пригодницький телесеріал. Фінал
18.45 Факти. Вечір
20.15 Х/Ф «ПРОТИСТОЯННЯ»
22.00 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
22.15 Х/Ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
МОГИЛИ»
00.10 Голос Америки
00.15 Х/Ф «РОМЕО ПОВИНЕН
ПОМЕРТИ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди мисливців
за привидами»
07.00, 18.00, 00.25 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНІЯ
11.20 Т/с «Вороніни»
18.20, 05.45 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
21.00 Т/с «Фізрук»
21.20 Проект Перфект
22.35 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
00.30 Х/Ф «БУМЕР»
02.30 Т/с «Милі ошуканки»
05.20 25-й кадр

ВІТОРОК

23.30
Х/Ф «ШВИДШИЙ ЗА КУЛЮ»

Країна: США, 2010. Жанр: детектив
Режисер: Джордж Тіллман
У ролях: Двейн Джонсон, Біллі Боб Торнтон, Олівер Джексон Коен, Карла Гуджино, Меггі Грейс, Мун
Бладгуд, Том Беренджер.
Після успішного пограбування на команду злочинців
нападає інша банда. Вони приставляють до голови одного з братів пістолет, намагаючись вивідати, де заховано гроші, після чого вбивають брата головного героя,
а сам він отримує поранення в потилицю. Однак йому
таки вдається вижити і він заприсягнувся, що знайде
убивць свого брата й помститься їм. Після цього Драйвер провів у в’язниці 10 років і нарешті настав довгоочікуваний день його виходу на свободу. Тепер у нього є
список з чотирьох осіб, яких він починає вбивати. Але
слідами Драйвера йдуть поліцейський, якому залишилося всього кілька днів до пенсії, і найманий вбивця, у якого
є свої причини дістатися до нього.

ICTV
05.15, 12.45 Факти
05.50 Х/Ф «ДІТИ ШПИГУНІВ-3.
КІНЕЦЬ ГРИ»
07.05 Достало!
08.00 Інсайдер
09.00 Цивільна оборона
09.55 Депутат під прикриттям
10.55, 13.00 Т/с «Штрафбат»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Т/с. «Штрафбат» Фінал
23.05 Х/Ф «ПРОТИСТОЯННЯ»
00.50 Х/Ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
МОГИЛИ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Нереальні історії
08.00, 10.00 Ревізор
12.30 Уральські пельмені
15.45 Т/с «Останній з Магікян»
18.55 М/ф «Король сафарі»
20.40 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин Змій»
22.30 Стенд Ап Шоу
23.25 Х/Ф «МАМО НЕ ГОРЮЙ
2»
01.35 Т/с «Милі ошуканки»
05.05 Зона ночі
05.45 25-й кадр

СУБОТА

Х/Ф «КОРОЛЬ САФАРІ»

18.55

Країна: ПАР, 2013. Жанр: сімейний
Режисер: Ентоні Сілверстон
У ролях: Джейк Т. Остін, Стів Бушемі, Лоретта Дивайн, Лоренс Фішбьорн, Ричард Е. Грант, Аніка
Ноні Роуз, Анна-Софія Робб, Кетрін Тейт, Ліам Нісон,
Чарльз Адлер.
Зебра Кумба з народження був посміховиськом усього
стада через те, що народився наполовину смугастим, а
наполовину білим. Найгірше, що коли почалася Велика
Засуха, родичі вирішили, що він проклятий і в ньому
причина всіх бід. Стадо вигнало Кумбу, й навіть батько
відвернувся від нього! Відважна напівсмугаста зебра вирушає у небезпечну й веселу мандрівку, щоб відшукати
смужки, яких бракує, і заслужити повагу родини.

ICTV
05.55, 12.45 Факти
06.25 Док. фільм «Морські глибини»
07.55 Зірка YouTube
09.05 Козирне життя на дачі
09.30 Дивитись усім!
10.30 Х/Ф «СКЕЛЕЛАЗКА І
ОСТАННІЙ ІЗ 7-ОЇ КОЛИСКИ»
12.35, 13.00 Т/с «Департамент»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ЗАХИСНИК»
22.10 Х/Ф «ПАРКЕР»
00.25 Х/Ф «ТРИНАДЦЯТЬ»
02.10 Х/Ф «БЛАКИТНИЙ МІСЯЦЬ»

НЕДІЛЯ

23.30

НОВИЙ КАНАЛ
07.35 Х/Ф «ДІТИ ШПИГУНІВ 2»
09.05 М/с «Дракони: Вершники
Дурня»
11.05 М/ф «Король сафарі»
12.50 1000 жіночих бажань
13.50 Т/с «Татусеві дочки»
15.45 Проект Перфект
17.00 Т/с «Останній з Магікян»
19.00 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин Змій»
20.40 М/ф «Добриня Микитіч і
Змій Горинич»
22.00 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРИ»
00.30 Х/Ф «МАМО НЕ ГОРЮЙ 2»
02.25 Т/с «Милі ошуканки»

Х/Ф «З ПРИВІТОМ, КОЗАНОСТРА»

Країна: РФ, 2010. Жанр: мелодрама
Режисер: Іван Стаханов
У ролях: Марія Куликова, Глафіра Тарханова, Костянтин Соловйов, Сергій Юшкевич, Раїса Рязанова,
Олег Кассін, Тетяна Рудіна.
Про крутий норов Марії знають всі її знайомі. Не
випадково її прізвисько – Козаностра. Два роки Марія
працювала за контрактом в Італії. І от вона повертається в Росію... Що ж чекає на батьківщині залізну леді?
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КІНОРЕЦЕНЗІЯ
Тетяна ГРІШИНА

Режисер: Грегг Чемпіон, 2014 рік

С

портивні драми – особливі
стрічки, тому намагаюся
завжди дивитися новинки
цього жанру. Причина тут не в
захопленні рекордами та геть не
у кубках та медалях. Річ у тім, що
професійний спорт як ні що інше
здатен оголити та загартувати
характер, піднести до п’єдесталу
рівного серед рівних та опустити на
дно чемпіонів, які ще вчора мали все,
а сьогодні схиляються над розбитим
коритом своїх прагнень та сподівань.
Спорт передусім – це характер,
стійкість духу, цілеспрямованість та
велика мета.
З божевільною мрією стати олімпійською чемпіонкою зі спортивної
гімнастики якось заснула темношкіра
дівчинка з багатодітної бідної родини
у штаті Вірджинія (США). Прокинулася головна героя Габріель Дуглас вже з
метою, до якої впевнено йшла крок за
кроком щодня.
Стрічка заснована на реальних
подіях. Американська гімнастка Габріель Крістін Вікторія «Габбі» Дуглас

ІСТОРІЯ ГАББІ ДУГЛАС: ЗАСНУТИ
З МРІЄЮ, ПРОКИНУТИСЯ З ЦІЛЛЮ

двічі ставала олімпійською чемпіонкою. Вона була першою афроамериканською гімнасткою, що виборола
на Олімпіаді і командну, і абсолютну
першість водночас.
Потрапити на Олімпійській ігри
– це вершина кар’єри кожного спортс-

АФІША

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
«БОМЖІ ДОНБАСУ»

27 вересня о 19:00 у Клубі
№3 (вулиця Драгоманова, 1)
відбудеться презентація нової книги
Олексія Чупи «Бомжі Донбасу».
Автор живе та працює на заводі
в Макіївці, вільно розмовляє як
українською, так і російською, проте
для творчості обрав саме українську
мову і пише вірші, прозу та музику.
«Мене питають: «Бомжі Донбасу»
– це щось про переселенців?
Проблема переселення зараз проходить червоною ниткою
у всіх розмовах. Я почну з кінця. Жити на Донбасі стає
дедалі важче, і я розумію, що адекватним людям тут і надалі
не буде легше. Тому в принципі це логічно.
Зараз залишаються ті, хто хоче жити або минулим, або
таким майбутнім, яке пропонує наша неорадянська
імперія, Російська Федерація. Загалом, ця книга не зовсім
про політику, точніше, зовсім не про політику, це спроба
представити альтернативну історію України, яка могла би
колись бути», – зазначає Олексій Чупа.

СВЯТКУВАННЯ
ДНЯ ТУРИЗМУ
27 вересня об 11:30 Центр туристичної інформації та
послуг у рамках святкування Всесвітнього дня туризму
запрошує на безплатну екскурсію. Вестиме лекцію Віктор
Загрій. Почнеться екскурсія від Центру туристичної
інформації та послуг. У програмі – розповідь про легенду
зведення монастиря Тринітаріїв, історію будинку родини
Кронштейнів та Братського мосту, Хрестовоздвиженського
братства, Лютеранської кірхи, Костелу cв. Петра і Павла,
Домініканського монастиря, Великої синагоги та монастиря
ордену святої Бригіти і, звичайно, замку Любарта.
Окрім цього, День туризму відсвяткує Волинський
центр туризму, спорту та екскурсій. 27 вересня об 11:00
у Центральному парку відпочинку і культури імені Лесі
Українки розпочнуться змагання зі спортивного туризму.
Загалом вони триватимуть з 26 до 28 вересня. У рамках
заходу заплановано змагання і серед ветеранів цього виду
спорту.

мена, а перемогти в них – справжнє
досягнення, професійне визнання,
виправдання того, що біль, недоспані
ночі, спалені нерви та швидке дитинство були не марними.
Історія головної героїні від перших
днів життя – це боротьба. Габбі була

найменшою в багатодітній сім’ї.
’ї. Після
пологів матері майбутньої чемпіонки
мпіонки
лікарі оголосили вердикт: дитина
ина квола і хвора.
Батько дівчинки заледве зводив
кінці з кінцями та сподівавсяя на дотації держави. Мати вирішила
ила розлучитися з чоловіком та самомостійно турбуватися про сім’ю.
ю.
Вона знайшла роботу, та навіть
іть
занедужавши, не переставала
ала
працювати, аби її діти мали найліпайліпше майбутнє.
Помітивши в юній спортсменці
талант, родина всіма силами підтримувала хист дівчинки до спортивної
гімнастики. Старші сестри, аби зекономити гроші родини, самостійно відмовилися від спорту на користь мрії
Габбі. Та, зрештою, протистояти прагненню Габріель стати найкращою було
не до снаги. Її бажання перемогти стало сильнішим за обставини.
Велику роль у стрічці грає мати дівчинки. Це не менш важлива сюжетна
лінія, аніж історія спортсменки. Мама

Габбі доводить, що
за майбутнє потрібно боротися, навіть коли
немає сил та
грошей.

«Ми не бідні, Габріель. Люди, які
не мають надії, – бідні. А у нас надія
є», – не втомлюється повторювати місіс Дуглас.
Історія Габбі – це ілюстрація тієї
заповітної американської мрії. Ідеї, що
кожен, абсолютно кожен, незважаючи
на власне походження та соціальний
статус, завдяки наполегливій праці,
вірі й силі духу зможе досягти висот.
Країна рівних можливостей дасть такий шанс кожному сміливцю, варто
лише захотіти.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«КАПІТАН ФІЛЛІПС»

(США, 2013)
Режисер: Пол Грінграсс
Не вельми правдоподібна в деяких
деталях, але заснована на реальних подіях історія відважного і не за віком
спритного капітана корабля, на який у
навколоафриканських водах нападають
сомалійські пірати. Фільм з чудовою режисурою, відмінним акторським складом, динамікою сюжету та загальною
драматикою оповіді. Реальна проблема
конфліктів з сомалійськими корсарами,
які без будь-яких кодексів честі та врахування міжнародних законодавчих норм провадять розбійницьку діяльність, у фільмі віднайшла досить специфічне відображення, коли глядача подекуди
ледь не змушують співчувати африканцям, апелюючи до гуманного в людині. Не без пафосу в діяльності американських військових,
що традиційно для фільмів подібного штибу. Ну і, звісно, перфектний Том Хенкс, якому нині до снаги будь-які глибоко драматичні
ролі. Загалом, варто, бо реалістично.

«ЯКОСЬ УНОЧІ»

(США, Великобританія, Куба, 2012)
Режисер: Люсі Маллой
Життя бідової кубинської молоді на
найнижчих щаблях існування місцевого люду. Повії, наркотики, гомосексуалізм, безробіття, СНІД, мрії… Мрії
про інше життя й інші береги. Мрії про
Америку, яка має дати шанс людям на
достойніше існування. Однієї ночі невелика компанія в складі брата, сестри
та їхнього друга після ретельних приготувань і будівництва плоту вирушають
в напрямку омріяних берегів. То буде найбільше випробування
їхнього життя, місцями набагато серйозніше за життя з матір’юповією та відсутність взуття на ногах. Хоча хто його зна, ходіння
понад якими прірвами (прірвою бідності чи прірвою океанською)
страшніше для наших героїв. Чистої води малобюджетний артхаус, який оцінять одиниці. Фільм не для добрих настроїв, а для
глибинної фіксації всіх боків життя людини в такому до біса розвинутому ХХІ столітті.

«ЖИТТЯ АДЕЛЬ»

(Франція, Туніс, Бельгія,
Іспанія, 2013)
Режисер: Абделатіф Кешиш
Один із найвідвертіших фільмів
року минулого, нервово оголена історія дівчинки, яка через низку майже
випадкових обставин виявляє, що
вона лесбійка. І якщо чимало глядачів відзначають той факт, що за тілесними втіхами картинки на екрані
губиться сама історія з її проблематикою, то на мій погляд, душевний вимір стрічки показано не те що тонко,
він просто вивернутий шкірою назовні у всіх своїх неоднозначностях. Ніколи не будучи прихильником ідей одностатевих стосунків, у процесі перегляду фільму так
чи так ловив себе на думці, що переді мною не пара жінок, а пара
закоханих, і це в цьому випадку грає головну роль. Бо все людське
таке людське, що хай в які формати його впихай, менш людським
воно не стає. Заслужені відзнаки стрічки на Каннському фестивалі, багато дискусій навколо надмірної «сексуальності» фільму і як
результат – маємо добре кіно про живих людей. Варто.

«МАЙСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»

(Китай, Гонконг, США, 2013)
Режисер: Кіану Рівз
Кіану Рівз завжди симпатизував
мені як актор, і аж ніяк не тільки в
своїй уже культовій «матричній»
екранній іпостасі. Випала нагода оцінити його роботу і як режисера. Від
бойовиків я втомився ще в дитинстві,
але «Майстер…», захопивши вже з
перших хвилин, не відпускав до фінальних титрів. Яскрава історія звичайного китайського хлопця, який,
підробляючи звичайним кур’єром,
вирішує спробувати сили в різних
змаганнях спортивно-бойового ґатунку. Так життя зводить його з
таємними організаторами підпільного бійцівського клубу. А далі
клубок розкручується надто швидко, і нові виклики ставлять нашого героя перед відвічним життєвим вибором… Видовище, сюжет, швидкість, обличчя, – усе смакує чудово. Варто.
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ВЕЛОДОРІЖКИ ЛУЦЬКА: ПРОКЛАДИ СОБІ САМ
АННА РОСТОВА

станніми роками на луцьких дорогах
більшає велосипедистів. Воно й не
дивно. Транспорт екологічний, дозволяє
підтримувати гарну фізичну форму, економить
гроші та недорогий в обслуговуванні. З кожним
масовим велопробігом у місті стає зрозуміло,
що прихильники двоколісного транспорту різні
за віком, статтю та соціальним статусом. Одне
залишається загадкою: чому за такої кількості
велосипедистів і темпу розвитку велоруху
інфраструктура в місті залишається практично
на попередньому рівні?

O

Єдині новації – це велопарковки, які з власної
ініціативи монтують власники магазинів, кафе та
благодійні фонди. Учергове в 2014 році примарними є перспективи побудови велодоріжок в місті. Перша така мала би бути на проспекті Волі вже
цього року. Спочатку було в планах реконструювати проспект. Втім грошей для такого задуму забракло.
Опісля, у березні 2014 року, виконавчий комітет
Луцької міської ради затвердив 4,82 мільйона гривень уже для капітального ремонту проспекту. Капремонт відбувався б у комплексі з облаштуванням

першої велодоріжки в місті. Вона мала пролягти
проспектом Волі (від пам’ятника Тарасу Шевченку),
вулицею Дубнівською, Архітектора Метельницького, Глушець та виходити у Центральний парк культури та відпочинку.
Очікувалося, що вздовж маршруту велодороги мала бути обладнана парковка та навіть прокат
двоколісного транспорту. Але й ці плани довелося
відкласти до наступного року. Або ліпше сказати –
на невизначений період.
Директор департаменту житлово-комунального

господарства Луцькради Іван Кубіцький пояснив,
що гроші вирішили перенаправити для ремонту
дороги на проспекті Соборності. Мовляв, коштів у
бюджеті обмаль, а на проспекті Соборності потреба в ремонті більша. Розмітку для руху велосипедів,
ймовірно, нанесуть цього року лише на вулиці Лесі
Українки, яка є пішохідною. Але і тут перспективи
– туманні.
Разом з тим, у міській раді констатують, що про
проблеми велосипедистів знають. Наприклад, 19
вересня в рамках Європейського тижня мобільності відбулася акція «Чиновник на велосипеді». Тоді
до мерії всі охочі працівники могли приїхати на
двохколісному транспорті, аби переконатися у вигодах пересування на ровері.
«Увести в повсякденне життя лучан велосипед
не так просто. Тож вирішили спробувати провести акцію «Чиновник на велосипеді», аби визначити
для себе, чи Луцька міська рада готова до того, щоб
в перспективі її працівники їздили на роботу на велосипедах. Однозначно, поки ми ще не готові. Недостатньо місця для паркування велосипедів, відсутні душові кабіни. Проте ми побачили, у якому
напрямку треба рухатися і що робити», – цитують
на сайті мерії заступника луцького міського голови
Тараса Яковлева.

ВЕЛОЗАКОН: НА СТАРТ, УВАГА…
понад 250 осіб) зобов’язані за власний
рахунок облаштувати парковку, яка,
до того ж, буде охоронятися.

8 липня 2014 року у Верховній Раді
України зареєстровано проект
Закону «Про велосипедний
транспорт», підготовлений
народним депутатом Сергієм
Кальцевим. Нині документ
перебуває на стадії ознайомлення
у постійних комісіях.

ІНФРАСТРУКТУРІ – БУТИ

Окрім цього, якщо посадовці допустять узгодження та затвердження генеральних планів населених
пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій, дострокового внесення змін до них без
забезпечення умов для руху та зберігання велотранспортних засобів,
передбачається штраф від 100 до 120
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Також пропонується запровадити
добровільну реєстрацію велотранспортних засобів, громадський контроль у сфері велосипедного руху, право
перевозити велосипеди у транспорті
загального користування, перевозити
пасажирів, у тому числі в причепі, за
умови наявності для кожного пасажира спеціально обладнаного місця.

Важливими для веложиття є новації, що стосуються будівельної сфери.
Пропонується встановити обов’язок
включати об’єкти велосипедної інфраструктури до планів та проектів будівництва нових та реконструкції дійсних
автомобільних доріг. Супермаркети (з
торговою площею від 400 кв. м), виші,
підприємства (кількість працівників

***
Проект нормативного акта є
першою ластівкою для покращення велоситуації в країні. Хоча його
вже «забракувало» Головне науковоекспертне управління. Втім, з огляду
на темпи розвитку велоруху, очевидно
одне – не зважати на велосипедистів
не вийде.

БЕЗПЕКА – ГОЛОВНЕ
За даними МВС України, лише
за останні п’ять років в країні сталося більш як 18 тисяч дорожньотранспортних пригод за участю велосипедистів. Майже 15 тисяч осіб
постраждали в цих ДТП.
Аби підвищити безпеку велосипедистів, передбачено їх інноваційні
права. Наприклад, можливість рухатися тротуарами, пішохідними доріжками та смугами для маршруток
(правий край), якщо велодоріжки відсутні.
Або ж право перетинати проїзну
частину на пішохідних переходах, коли
поряд не облаштовано велосипедного
переїзду чи коли рух велосипедним
переїздом неможливий. Серед передбачених обов’язків – використовувати
звукові сигнали, а в темну пору доби
і в умовах недостатньої видимості –
світлоповертальні знаки (флікери).

А от розмовляти телефоном, тримаючи апарат в руці, чи рухатися проїзною частиною або велосмугою неповнолітнім – зась. Садити дитину у
велокрісло пропонується лише з двох
років, при цьому обов’язково потрібно використовувати шолом.
Пропонують посилити і відповідальність велосипедистів. За порушення ПДР пропонується встановити
штраф від 8 до 10 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (дійсний
варіант – 5-8 н. м.). У стані сп’яніння –

від 20 до 30 (8-10 н. м.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

НАЙСПРИЯТЛИВІШІ КРАЇНИ ДЛЯ ВЕЛОЖИТТЯ
За матеріалами видання
«Велодрайв»
У світі налічується понад мільярд
велосипедів, що в рази перевищує
кількість автомобілів. 70% з них застосовуються як засіб пересування, 29 %
– для відпочинку і туризму, всього 1 %
– у спортивних цілях.
Гілку першості серед східних

країн щодо кількості велосипедів на
душу населення посідає Китай. У цій
густонаселеній країні налічується понад 500 мільйонів велосипедистів. Не
менш популярні велосипеди і в Японії
– велосипедистів тут більш як 72 мільйони.
У Європі перше місце серед західних країн посідають Нідерланди.
За статистикою, велосипедистом у

Нідерландах є майже кожен житель
країни – 99,1 %. Навіть у роки кризи
голландці витратили на велосипеди
понад 1 млрд євро, але саме завдяки
цьому Амстердам є однією з найбільш
екологічно чистих столиць Європи.
Данці велосипед ласкаво називають «другими ногами» – у Данії 18
% всіх поїздок припадає саме на цей
вид транспорту. У середньому, кожен

житель країни проїжджає більш як
1,6 км, а в столиці країни Копенгагені налічується 300 км велосипедних
доріжок і понад 1000 муніципальних
велосипедів.
За Данією та Нідерландами йде
Німеччина, де понад 75 % жителів є
велосипедистами. Саме тут розташовується 450-кілометрова «Романтична
дорога» для велосипедистів.

25 вересня 2014 року
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ДЕ МОЖНА ВЗЯТИ
ВЕЛОСИПЕД
НАПРОКАТ?
«ЛУЦЬК-ПРОКАТ»
(є велосипеди, дитячі крісла,
засоби захисту та багажники)
Тел. для довідок: 095 356 215 2
Ціна прокату:

за 1 день – 50 грн (з пн. до чт. 35 грн)
за півдня – 35 грн (до 15:00 або з 15:00)

«ЛУЦЬКИЙ ВЕЛОПРОКАТ»
(є велосипеди, веловізок,
велостілець)
Тел. для довідок: 099 644 777 9
Ціна прокату:
за 1 день – 35 грн ( з 9:30 до 17:30)
за добу – 50 грн

«ПАРКОВИЙ АВТОДРОМ»
(є дитячі та дорослі велосипеди,
електричні самокати та
квадроцикли)
Тел. для довідок: 095 556 54 60
Ціна прокату велосипеда:
за 1 день – 30 грн
за добу – 50 грн

КУДИ ПОЇХАТИ
НА РОВЕРІ ЦЬОГО
ВІКЕНДУ?
«ПОКАТУШКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА»
28 вересня об 11:00 Центр туристичної інформації та послуг влаштовує безплатну заміську велопрогулянку з Артуром Альошиним. Старт
від вул. Сенаторки Левчанівської, 2.
Велопрогулянка триватиме маршрутом: м. Луцьк – с. Жидичин – смт
Рокині – м. Луцьк.
Протяжність – 24 км в обидва
боки. Маршрут легкий, асфальтною
дорогою.
«ПОКАТУШКА ЕКСТРИМАЛЬНА»
Луцьк – Гаразджа (рівненський
напрямок, протяжність – близько
26 км в обидва боки) або Луцьк –
Панський ліс (біля села Липини, протяжність маршруту в обидва боки
близько 20 км).
Зазначені місця є одними з найулюбленіших місць гонок для власників гірських велосипедів. Тут періодично проводять змагання, а тому є
облаштовані треки. Маршрут цікавий,
неодмінно потрібно взяти шолом.
«ПОКАТУШКА РОМАНТИЧНА»
Луцьк-Клевань (Рівненська область, протяжність в обидва боки
близько 100 км).
Досвідчені велосипедисти можуть спробувати доїхати у так званий
«Тунель кохання». Місце романтичне,
хоча і надміру облюбоване туристами.
Доведеться взяти з собою їжу, воду,
шолом та інструменти для ремонту
велосипеда (латки, ключі). Маршрут
нелегкий, втім можна схитрувати і до
Клевані доїхати електричкою.
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НЕВПІЗНАНА «ВОЛИНЬ»

ПАУЕРЛІФТИНГ

99 КГ – НОВИЙ РЕКОРД
УКРАЇНИ, ЯКИЙ
ПОСТАВИЛА ЛУЧАНКА

КВАРЦЯНИЙ ПІСЛЯ МАТЧУ В КИЄВІ СКАЗАВ, ЩО НЕ ЗНАЙШОВ СВОЮ КОМАНДУ НА ПОЛІ

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Павло ФІЛОНЮК

У прикарпатській Коломиї відбувся
Чемпіонат України з класичного жиму
лежачи серед чоловіків та жінок.

атчу «Волині» в Києві, винесеного
на понеділок, чекали особливо
нетерпеливо. Після авансів, щедро
роздарованих команді Віталія Кварцяного,
вона мала скласти екзамен гранду нашого
футболу.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПІСЛЯ 6 ТУРУ

М

У ваговій категорії 63 кг першою стала
лучанка Ірина Воробйова.
За словами спортсменки, була сильна
конкуренція. Найвпертішою виявилася суперниця Ірина Данилюк, яка до останнього
підходу не відставала від волинянки й теж
претендувала на перемогу в абсолютці. Усе
вирішилося в останньому жимі.
На першу спробу волинянка без проблем
взяла 95 кг, у другій вагу підняли до 98 кг, що
на той момент був рекордом України. У фінальній третій спробі Ірина взяла 99 кг спеціально для перемоги в абсолютці.
– Це був лише один кілограм, але психологічно налаштувати Ірину було дуже важко,
бо це є велика відповідальність. Але впоралася вона на ура. Як на мене, тоді її виступ я
вперше зміг оцінити аж на п’ять з мінусом,
– розповідає тренер Ірини Олег Хом’як. – Зазвичай психологічні негаразди заважали виступати на всі 100%.
До чемпіонату України у спортсменки
було півтора місяця на підготовку. Але за
цей короткий проміжок часу спортсменці
вдалося виконати всі завдання, які поставив
тренер.

Початок гри ознаменувався фланговими дуелями Сімініна (він проводив свій сотий матч
в УПЛ!) з Ленсом та Нємчанінова (Дмитро повернувся у стрій після кількамісячної перерви) з
Ярмоленком і напівватними ногами лучан – відчувалося хвилювання гостей.
Перша чверть матчу минула без моментів,
але перша ж реальна небезпека біля воріт гостей
завершилася голом. Ярмоленко віддав пас Беланді і помчав у штрафну, Юнес п’ятою скинув Андрію, центр захисту «Волині» проґавив момент,
і Ярмоленко з семи метрів розстріляв лівий кут
воріт Неділька – 1:0.
Майже відразу кияни ще двічі дуже небезпечно атакували. Ленс знайшов у штрафній Сидорчука, й той ударом у дотик промахнувся, а
Беланда «вибачив» «Волинь» після пасу з флангу
Два найкращі гравці “Волині” у програному
від Ярмоленка.
двобої в Києві. Центральний захисник Жуніч
«Волинь» відповіла тільки хорошим ударом
забив вдруге поспіль, а капітан Сімінін мало
Нємчанінова з 25 метрів та небезпечною податого, що “покусював” Ленса, то ще й проводив
чею на Шабанова, який, втім, зовсім трохи не
100 матч в УПЛ.
встиг відгукнутися на неї…
«Динамо» встигло забити у першому таймі
вийшов замість опорника Шабанова. Утім моще раз. Це Кравець після обрізки лучан на чужій
менти у «волинян», на жаль, не з’явилися. А от
половині віддав розрізний пас на пів-поля, Яродну із гострих атак господарів увінчав черговий
моленко вийшов сам на сам, але не пошкодував
диво-гол Ярмоленка. Мемешев віддав у простій
віддати на Ленса. Той набіг
ситуації пас супернику, піКУБОК УКРАЇНИ,
ліворуч і розстріляв порожшов закид на «десятку» киян,
ПЕРШІ МАТЧІ 1/8 ФІНАЛУ і нападник фірмовим ударом
ні ворота – 2:0.
«Волинь» показ цікавої
влучив у дальній верхній кут
25 вересня
гри вирішила відтермінуваворіт Неділька – 3:0.
ти на другий тайм, побалу- Полтава – Шахтар, 16.00, канал Футбол 1
Лучанам таки вдалося
вавши своїх уболівальників
розмочити рахунок. Спочат26 вересня
(а таких було на НСК «Олім- Олександрія – Зоря, 18.30, канал Футбол 1 ку неймовірний сейв вдався
пійський» чимало) численРибці, який парирував удар
27 вересня
ними штучними офсайдавпритул від Бабатунде, якоми й кількома потенційно
Іллічівець – Ворскла, 14.00, Футбол 2
му асистував Ерік. Відразу
небезпечними штрафними.
пішла подача кутового, й
Говерла – Металіст, 17.00, Футбол 2
Особливо вдався удар ЕріЖуніч головою шансів кіВолинь
–
Дніпро,
17.00,
2+2
ку, який закручував м’яча
перу «Динамо» не залишив.
Карпати – Динамо, 19.30, 2+2
у дальню дев’ятку (завадив
М’яч влучив у стійку й поРибка).
трохи закотився у дальній
28 вересня
Додавати креативу в Сталь Д – Чорноморець, 14.00, Футбол 1 кут воріт Рибки – 3:1!
атаці Кварцяний відрядив
Утім для більшого наОлімпік – Металург З, 16.00, Футбол 1
Майкла Бабатунде, який
снаги та вміння у «хресто-
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Дніпро
Шахтар
Динамо
Ворскла
Олімпік
Чорноморець
ВОЛИНЬ
Металург Д
Зоря
Металіст
Металург З
Говерла
Карпати
Іллічівець

У румунському Бухаресті
завершився індивідуальний
Чемпіонат Європи серед юнаків
та юначок, молодших за 21 рік.
Збірна України успішно виступила
на змаганнях, посівши друге
загальнокомандне місце. Чималий
внесок у цю спільну перемогу
належить і рівненсько-волинській
дзюдоїстці Анастасії Турчин.

носців» забракло. А от Неділько заслужив на
дещицю аплодисментів, відбивши м’яч ногою
після виходу сам на сам і удару Ленса. Але вже за
мить Віталій нічого не зміг протиставити удару
Калітвінцева із близької відстані – 4:1… Ще через п’ять хвилин Неділько врятував після удару
того ж Ленса.
У Києві – перемога «Динамо».
Наступний тур чемпіонату відбудеться аж
3-5 жовтня. «Волинь» у Луцьку зустрінеться з
полтавською «Ворсклою». Початок матчу о 19.00.
А найближчої суботи вболівальники стануть
свідками кубкового матчу «Волині» та «Дніпра».
Команду Коноплянки, Маркевича і Ротаня лучани зможуть побачити на «Аванграді» 27 вересня
о 17.00.

ПІСЛЯМОВА

Віталій Кварцяний, головний тренер «Волині»:
– Я багато говорити по матчу не можу, скажу просто: я не впізнав свою команду сьогодні.
Зіграли дуже погано, показали столиці все найгірше, що вміють.
Ми знали, що «Динамо» буде створювати
чимало моментів. Я наполягав, аби моя команда «кусалася», не давала простору киянам. Ще
більш-менш Сімінін кусався, не давав Ленсу
розбігтися. От якби решта гравців його підтримала…

Українців змогли випередити за результатами тільки італійські спортсмени (2-1-1). На третьому місці опинилися грузинські дзюдоїсти (1-3-1). Всього
у змаганнях брали участь 409 юніорів
з 40 країн Європи. На рахунку української збірної дві золоті та три бронзові
медалі.

МУЛАТКА-ВОЛИНЯНКА СТАЛА
ЧЕМПІОНКОЮ ЄВРОПИ
Якраз першу нагороду і зразу золоту принесла українській команді волинська спортсменка. Турчин успішно
виступила у ваговій категорії до 78 кг.
Свою суперницю по фіналу Анастасія
перемогла іппоном, не залишивши сумнівів ні у суддів, ні у суперниці щодо
власної переваги. Українка у вирішальному поєдинку рівно за одну хвилину
розправилася з Беатою Пакут з Польщі, зробивши ефектний кидок зачепом
зсередини на краю татамі.
Зазначимо, що для Анастасії це
лише одні з перших змагань в дорослій віковій категорії. Восени минулого
року Турчин перемогла на Чемпіонаті

Європи (U-23). У липні волинянка двічі перемагала на етапах Кубка Європи.
У серпні спортсменка виступала на
дорослому Чемпіонаті світу в Челябінську, правда, без результату. Успіхи
спортсменки, відповідно до системи
консолідованого заліку, зараховуються
паралельно рівненській та волинській
федераціям.
Після перемоги в Бухаресті Анастасія у своїй категорії йде першою в загальноєвропейському заліку. Тренери
вірять, що за два роки до Олімпіади в
Ріо-де-Жанейро вона встигне набрати оптимальної форми і принести для
України олімпійські нагороди.
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* З ФК Карпати (Львів) знято 3 очки відповідно до рішення КДК ФФУ від 10.09.2014 р.

ДЗЮДО
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

PМ

Анастасія Турчин (друга зліва) – призерка Чемпіонату Європи
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК
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АНЕКДОТИ
Я не вміла сідати на шпагат доти,
доки не зварила дитині кисіль.
– Батьку, шкода мені кабанчика різати...
– А ти уяви, що то москаль.
– Уявив. A можна, я його голими руками задушу?!
Якось я скажу своєму синові:
«Цей пакет із шурупами дістався
мені від батька, але я так і не придумав,
що з ним робити. Настала твоя черга...»
Головне досягнення інтернету –
письменників стало більше, ніж читачів.
Розпалити в лісі багаття навіть у
ясну погоду – серйозна проблема. Зате
підпалити сміттєвий контейнер загашеним бичком у проливний дощ – це для
нас запросто!

В

улиця Словацького частково лежить у гущі забудови. Інша її частина пролягає за драмтеатром. Тут ще
донедавна зберігалося багато старих будинків. Зараз залишилося тільки три. Один
будинок повністю розібрали і на його місці звели новий, інший суттєво перебудували, знищивши старий фасад.
На початку ХХ століття це була окраїна публічного саду, який розташовувався на
місці нинішнього театру. Тодішня назва вулиці – Парадна. Тут збудували кілька дуже

цікавих та оригінальних споруд у стилі модерн. Один із будинків – кутовий з куполом за проектом київського інженераархітектора Трахтенберга. Зараз його вже
нема.
Коли під час Першої світової війни у 1915
році австрійські війська захопили Луцьк,
то в одному з будинків вони влаштували
командування округу – Kreiskommando.
Звідси відбувалося керівництво частинами армії Астрійської імперії на окупованій території округу. У міжвоєнний час

це була престижна вулиця, на якій здавали помешкання. Тут не було гендлярського гамору буденного міста, а центральний
район диктував свої високі ціни на житло. Тож тут селилися небідні жителі та гості міста.
Зараз на цій вулиці розташований апеляційний суд, один із корпусів Волинської обласної державної телерадіокомпанії, кілька ресторанів. Житлова частина
вулиці Словацького тягнеться від будівлі
ВОДТРК в гущу приватної забудови.

Згідно з наказом МОЗ Росії, до набору стандартних запитань психіатра «Як
вас звати?» і «Який зараз рік?» додано
запитання «а Крим чий?» .
– Коханий, тобі подобається моя
нова сукня?
– Так.
– Але ти навіть не глянув на неї!
– Незважаючи на це, я все-таки дав
правильну відповідь!
«Осінь. Краплі дощу сумно стукали
у вікно. Вітер завивав, неначе поранений вовк. Здавалося, це саме небо плаче,
як мале дитя. У таку погоду так хочеться
загорнутися в теплий плед...»
– Петровичу, по-моєму, ти якось не
так пишеш пояснювальну з приводу запізнення на роботу.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 18 вересня 2014 року
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ПОПУРІ ВІД ВІТАЛІЯ ЧЕПІНОГИ

«ТСН» розказало,
ло, що Олег Ляшко сначала їде
на автобусі (в целях конспірації),
а потом пересідає
сідає на новий
Мерседес, як вже ніхто не
бачить... Насправді,
равді, все
це нагла лож. Просто,
мерс робивсяя по
індивідуальному
ому заказу
і в нього, по ошибці
шибці
замість програми
ами навігації,
заложили передвиборчу
редвиборчу
програму самого
ого Ляшка...
То він, як під’їжджає
жджає до
парламенту, починає
очинає
орать: «Хенде-хох!
-хох! Туніядці
прокляті, уроди
ди довбані, яка
перерва нах*й?
й? Перерізать би
вам всім горло,
о, казли... Що
ви для народуу простого
зробили? На вилах вас
винести всіх одсюда»... В
таріат ВР
общим, секретаріат
изько до
попросив близько
Ради не під’їжджать,
джать,
ильно
бо депутати сильно
ин даже,
пугаються (один
з переляку вискочив,
скочив,
ого
у вікно з другого
поверху, і
у)...
вивихнув ногу)...
Пробували
ремонтіровать і внести
якусь корекцію в програму,
так стало ше хуже. Бо Мерс десь скачав

передвиборчу програму Олега ще з
вибо і тепер хоче
президентських виборів
Р прокинулись,
вернуть Крим... Раз
а Мерса нема
нема. Шукали-шукали,
пійм
а потом піймали
аж під
Перекопом У бур’яні ховався...
Перекопом...
Тупі німці не розуміють, що
програма до реального життя
не має жодн
жодного стосунку...

****
Ізбіратєльне...
Ізбіратєль
Один молодий і
начинающий
на
політик,
ну опитний
п
по
п жизні індівід
(мажоритарка)
(м
попросив
чимсь
п
йому
допомогти
й
в організації
виборчої кампанії.
«Добре, – кажу... –
Давай
я напишу тобі
Д
сложні питання,
які тобі будуть
задавати в ході борьби з
опонєнтами...»
– «О! Давай, –
опонєнтам
каже, – класс!» ...Проаналізував
я його тяжолу біографію
і підготував 20
2 питань.
Відправив... Звонить і каже со
вздохом: «Прочитав»... – «Ну
і?»... – «На кожне питання хочеться
відповісти: тібя ето іпьот?»

****
Детектор лжи, на якому мали перевіряти
кандидатів у депутати, прийшов на пресуху
з новою тьолкою (детекторша – антени од
зубов, бландінка. Весь час жувала жвачку
і не сказала й слова)... Ще детектор був
у новому чохлі від «Prada» і в клемах із
крокоділової кожі... Виступив коротко. «Всі
кандидати, каже, – умнєйшні, опитнійші,
чеснєйші люди. Вперше, – каже, – з таким
сталкуюсь... Це просто поразітєльно»... Потім
закінчив прес-конференцію, сів у «Бентлі» і
поїхав в Бориспіль з детекторшою. Чартер...
Сейшели...
***
Прочитав таку заніматєльну новость.
Бразильські вчені установили: чим менше
витрачаєш часу і зусиль на те, щоб встати з
підлоги (з положення «сидя на жопі»), тим
більше років проживеш... Я рішив провести
такий тест і сів на пол... В результаті побачив
за диваном апельсину, яка вважалася
утєряною... То я її ззів... А потом встав з
підлоги. Довольно проворно, як на мене...
В общим, полєзне упражнєніє оказалось...
Пробуйте... Ще там написано, що треба
якомога чаще повзать по підлозі... Просто
повзать, як діти, які ще не навчилися ходити
ногами... Це також продовжує жизнь... Тому
якщо ви бачите десь на вулиці ввечері
чєловєка, який забавно повза навколо
кіоска, то це не обязатєльно алкоголік.
Може, він просто удліняє собі жизнь.

КАК СТАТЬ
ПРЕУСПЕВАЮЩИМ
ПОЛИТИКОМ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Тетяна Костенко, www.durdom.in.ua

Во-первых, никогда никакой конкретики.
Вот, допустим, взял и выдал опрометчиво в
микрофон на всю державу:
«Заработная плата солдатам по 1000 гривен в день».
И всё, спалился.
Теперь надо или платить по 1000 гривен в
день, или как-то съезжать с базара.
Например:
«Наши воины будут получать по 1000 гривен в день на всех!»
Или «Наши воины будут получать по 1000
гривен в день полного солнечного затмения!»
Хлопотно, короче.
Гораздо правильнее преуспевающему политику было бы сказать так:
«Мы и в дальнейшем будем работать в направлении увеличения содержания наших воинов!»
И никто, слышите. никто никогда не сможет сказать вам, что Вы трепло и брехун.
Если вы, не дай Бог, выдали:
«Мы закончим АТО за часы!», теперь
придётся объяснить гражданам, какие часы
Вы имели ввиду.
Допустим, часы «Роллекс».
Тогда всё всем станет понятно и никто,
слышите, никто не скажет, что Вы трепло и
брехун.
Если Ваш сын одновременно воюет в АТО
и принимает участие в выборах, то тоже граждане могут не понять, как можно прыгать с
шестом и варить манную кашу одновременно.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА НА 26 ВЕРЕСНЯ – 2 ЖОВТНЯ
ОВЕН (21.03–20.04)

ЛЕВ (24.07-23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Анатолій Коцура (28 березня 1961 р.)

Адам Мартинюк (16 серпня 1950 р.)

Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

Історія однієї відставки не даватиме спати й надалі. Тим більше, що Овни з неї вийшли з не найкращим портфоліо. Судітеся – поборете!

Можливі непорозуміння на роботі – в країні закінчилися дурні. Також можливий конфлікт із начальством і з усім тим, що пов’язано з органами
влади. Але не переймайтеся, бо клопоти зроблять
вас сильнішими і домашніми.

Якщо плануватимете щось важливе або нове, то
враховуйте при цьому все, що тільки можна. Непогано було б залучити усіх колег, які на цьому
знаються і яким ви довіряєте. Не поспішайте.
Навідаються незвані, але приємні гості.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

Олександр Башкаленко (16 травня 1961 р.)
Проситимете в зоряного неба зберегти усе, що
заробили. Для цього доведеться виступити в неприємній ролі посередника між молотом і ковадлом. Вимолюйте мир і прибуде вам стабільності
в душі.

БЛИЗНЯТА (22. 05–21.06)

Олександр Кононович (12 червня 1980 р.)
Тиждень буде непоганий, а ритм життя не вийде
за звичні рамки: підстави, наклепи та постріли
«Аврори». Можливо, хтось із колег через це чомусь образиться на вас і почне робити дрібні капості. Не відступите від свого шляху.

РАК (22.06–23.07)

Володимир Кучер (29 червня 1979 р.)
Вдалий період креативу і працездатності. Ймовірні обновки у господарстві. До вил прикупите
ножа і набір носовичків – вас часто пробиватиме
на сльози, коли чутимете свого шефа. Вам, до слова, цілком до снаги «переплюнути» його.

ДІВА (24.08–23.09)

КОЗОРІГ (22.12–20.01)

Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)

Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)

Дуже несподіване і таке заслужене місце планує
приготувати вам історія. Дівам треба напружитися, бо доля вміє викидати такі аперкоти, на
яких немає хуку зліва. Час вибирати місце сидіння.

Цього тижня для Козорогів важливо й далі усамітнюватися, не висовуватися, перетусуватися
у закутках самоаналізу. Ймовірний дуже бурхливий «вихід в люди», зі скандалом і публічним
биттям посуду.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

Петро Шпига (30 вересня 1970 р.)
Прекрасний час для всього рішучого, нового і
важливого. Усе, що роками відкладали, слід перенести на головну позицію у ваших планах. На
роботі – традиційний аврал, який переходить у
помірну шизофренію. Доводиться пристосовуватися до нових умов праці.

СКОРПІОН (24.10–22.11)

Валерій Черняков (13 листопада 1966 р.)
Усі сни на радість, але якщо вони погані – не звертайте уваги, це легко мине. Найбільший успіх
матимуть всі конкретні й практичні дії. Можна
починати нові важливі справи, але лише в тому
випадку, якщо у вас все «схоплено», а не можуть
схопити вас.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)

Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Цього тижня, хай як хочеться пуститися берега,
треба позитивними думками створювати себе,
очищати думки, коректувати підсвідомість, гартувати волю, планувати майбутнє. Найкращий
час для загадування нескромних бажань.

РИБИ (20.02–20.03)

Сергій Мартиняк (4 березня 1971 р.)
Час нових викликів і старих методів. Імовірно,
закидати макарони на вуха ошелешеному натовпу вже не вдасться. Зорі уважно зазиратимуть
всередину ваших обновок – у смітниках зяятимуть дірки безнадії…

