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30 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ 
НА ВОЛИНСЬКУ 
МЕДИЦИНУ

АТЛАНТ РОЗПРАВИВ БУЛКИ
Xліба і видовищ! Цей широко відомий вислів римського 
поета-сатирика Ювенала найближчим часом може набути 
свого первісного, безпосереднього значення.

стор. 4

РЕПОРТАЖ ВЕЛИКІ ГРОШІПЕРСПЕКТИВИ

БАЗАРНЕ ПИТАННЯ: 
ДІЯ ПЕРША

• НОВИНИ • ПОЛІТИКА • ІНТЕРВ’Ю • КОМЕНТАРІ • ФАКТИ • КОМУНАЛКА • СПОРТ • ЗІРКИ • НОВИНИ • ПОЛІТИКА • ІНТЕРВ’Ю • КОМЕНТАРІ • ФАКТИ • КОМУНАЛКА • СПОРТ •
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ
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Тема перенесення Центрального ринку для Луцька не нова. 
І аж надто не нова для нинішнього скликання депутатів 
міськради. І щоразу, коли питання знову ж постає, його 
розглядають бурхливо, з емоціями, гарячими епітетами, 
транспарантами та виступами. стор. 9

ВОЛОНТЕРИ: 
ХТО З КИМ І ЗАРАДИ ЧОГО?

стор. стор.   8-98-9
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АНАТОЛІЙ ТИМОЩУК: АНАТОЛІЙ ТИМОЩУК: 
«У ПІТЕРІ «У ПІТЕРІ 
РОЗМОВЛЯЄМО РОЗМОВЛЯЄМО 
ТІЛЬКИ ТІЛЬКИ 
УКРАЇНСЬКОЮ»УКРАЇНСЬКОЮ»

Світовий банк підписав угоду з Україною про надання коштів 
на реформування медичної галузі. Волинь отримає 
30 мільйонів доларів позики, віддавати 
які область не змушена, оскільки це зобов’язання 
бере на себе уряд. 
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РОЗВАГИ МАЖОРІВ

НІЧНЕ «САФАРІ» НА ДЖИПАХ: 
ЧИ ПОКАРАЮТЬ ЗУХВАЛЬЦІВ?

ПРОТИСТОЯННЯ

БЮДЖЕТНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗВІЛЬНИЛИ ВІД 
ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Депутати Луцької міськради звільнили від сплати 
земельного податку навчальні заклади, заклади 
культури, науки, охорони здоров’я, соцзахисту, 
фізкультури, органи держвлади, місцевого 
самоврядування, прокуратуру, органи МВС, ДСНС, 
СБУ, військові формування, пише «ВолиньPost».

Таке рішення ухвалили під час сесії ради у середу, 
25 лютого.

Ідеться про сплату податку в розмірі 3% від 
грошової оцінки землі. Звільняють лише заклади, 
установи та організації, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Як пояснила заступник міського голови Лариса 
Соколовська, ці заклади просто не можуть собі до-
зволити заплатити такий податок.

Наприклад, за два місяці 2015 року вже «набігло» 
майже два мільйони гривень. Якщо ж не ухвалити 
таке рішення, будуть проблеми з виконанням бюдже-
ту через недоїмки, пояснила Соколовська.

У підсумку рішення ухвалили більшістю голосів. 
Однак, за словами Лариси Соколовської, немає впев-
неності, що за січень та лютий 2015 року цим органі-
заціям не доведеться платити земельний податок.

ЗМЕНШИЛИ ПОДАТОК 
НА ЖИТЛОВУ 
НЕРУХОМІСТЬ
У Луцьку за «зайві» квадратні метри доведеться 
платити не 2% від мінімальної заробітної плати, 
а 1%. Тобто, виходячи з нинішнього рівня 
мінімальної зарплати (1218 грн), не 24 гривні, а 12. 

Відповідне рішення підтримали депутати міської 
ради під час сесійного засідання 25 лютого. 

Співавтором проекту став депутат Ігор Поліщук. 
Він зазначив, що в сусідніх містах ставка податку 
менша, аніж 2%, а зважаючи на інфляційні процеси та 
погіршення рівня життя громадян, варто дотримува-
тися ліберального оподаткування. 

Відповідно, починаючи з 1 січня 2016 року, якщо 
депутати ще раз не змінять свої рішення, лучани 
будуть сплачувати 1% від рівня мінімальної зарпла-
ти за кожен квадратний метр квартири, площа якої 
перевищує 70 кв. м. А також за кожен метр будинку, 
площа якого понад 140 квадратів. 

 ДОБРЯКИ

ГАМАНЕЦЬ

Шановні читачі!Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газетуЯкщо ви не отримуєте газету

у поштову скриньку, у поштову скриньку, 
її можна передплатитиїї можна передплатити

Вартість передплати вказана 
без урахування послуг поштового зв’язкузку

4,294,29 грнгрн 
на на 33 міс. –  міс. – 13,4713,47 грн                   грн                  

на на 66 міс.  –  міс.  – 28,5928,59 грн грн

на на 1212 міс.  –  міс.  – 58,3858,38 грн грн

Увага!Увага! Вартість  Вартість 
передплати на місяць –передплати на місяць –

Передплатний Передплатний 
індекс –індекс –

4983149831

НОВІ ГОЛОВНІ ПОГОНИSOS!

ПОВЕРНЕННЯ

ВОЛИНЬ ВОЛИНЬ 
ПОМІНЯЛА ПОМІНЯЛА 
ГОЛОВНОГО ГОЛОВНОГО 
ПРОКУРОРАПРОКУРОРА

БОМБОСХОВИЩА БОМБОСХОВИЩА 
ЛУЦЬКА ЛУЦЬКА 
ВМІЩАЮТЬ 31 ВМІЩАЮТЬ 31 
ТИСЯЧУ ЛЮДЕЙТИСЯЧУ ЛЮДЕЙ

У ЛУЦЬКІ ШКОЛИ ПОВЕРНУТЬ ЗБРОЮУ ЛУЦЬКІ ШКОЛИ ПОВЕРНУТЬ ЗБРОЮ

Прокурор Волинської області Вадім 
Максимов 23 лютого написав заяву 
про звільнення за власним бажанням. 
Фактично від перестав виконувати 
обов’язки 25 лютого. 

Про це 25 лютого повідомили у 
прес-службі прокуратури області. 
Рішення про звільнення було 
власним бажанням прокурора. 

Його обов’язки тимчасово 
виконуватиме перший заступник 
Олег Корецький. Вадім Максимов 
працює в органах прокуратури 
з 1997 року. Він родом з Півдня 
України. До призначення на 
посаду прокурора Волинської 
області обіймав посаду прокурора 
Дарницького району міста Києва. 
Т.в.о. Олег Корецький народився 20 
серпня 1980 року у смт Турійську 
Турійського району Волинської 
області. До призначення на посаду 
заступника прокурора області 
обіймав посаду Любомльського 
міжрайонного прокурора. 

У суботу, 21 лютого, група чоловіків на 
п’яти позашляховиках влаштувала 
гучне «сафарі» на фермерських 

угіддях Горохівського й Іваничівського 
районів. Як наслідок – пошкоджено 
гектари озимини й відкрито кримінальне 
провадження.

Як розповів «Хронікам Любарта» місце-
вий фермер Тарас Щерблюк, о сьомій вечо-
ра він разом з іншими фермерами, почувши 
стрільбу, взявся ловити гучну компанію, що 
зібралася на полювання. Спіймати вдалося 
тільки дві машини.

– Ми з фермерами організувалися, загна-
ли дві машини в ліс, і так їх вдалося спіймати. 
У багажниках виявили вогнепальну зброю і 
навіть тепловізор. Ще три джипи втекли, – 
зауважує Тарас Щерблюк. – Зараз відлига, 
машина грузне, а вони влаштували гонки на 
наших полях. Ми тут з фермерами збирає-
мо гроші на АТО, а вони ганяють по полях 
і зайчиків стріляють. Та ще й з дорожезним 
тепловізором, яких на фронті бракує. 

На підмогу фермери покликали чоловіків 
із «Правого сектору», які одразу ж прибули 
на місце. По тому приїхали правоохоронці, 
зазначив Тарас Щерблюк. Зауважимо, на сво-
їй сторінці у «Facebook» «Хроніки» повідо-
мляли, що до хуліганів можуть мати стосунок 
хлопці із ПС, однак це виявилося помилкою. 
У «Правому секторі» певні, що їх умисно дис-
кредитують недоброзичливці. 

«Якщо на джипах цих хуліганів були на-
писи «ПНТ ПНХ» чи «ПТН ХЛО», які й ми 
використовуємо, то це аж ніяк не означає, що 
це наші машини чи наші бійці. Тим паче, що 
ці зловмисники – ще ті мажори з Володими-
ра», – прокоментував представник «Правого 
сектору» Руслан. 

Як виявилося, усі хулігани, що влашту-
вали гучне і, до слова, незаконне полюван-
ня, справді з Володимира-Волинського. І 
усі вони – люди «зі зв’язками».  А джипи, 
якими зухвальці понищили посіви ферме-
рам, куплені за кордоном і незареєстрова-
ні, тобто, по суті, потрапили в Україну не-
легально.

Спершу йшлося про те, що ці позашляхо-
вики було придбано для відправки на фронт, 
утім наразі підтвердження цьому немає. Та 
можна припустити, що дорогі джипи з-за 
кордону було куплено саме під прикриттям 
волонтерських потреб для АТО. 

Наразі два затримані позашляховики на 
штрафмайданчику в Горохові, фермери підра-
ховують збитки, а правоохоронці з’ясовують 
усі обставини резонансного інциденту. 

Тим часом розпочато кримінальне прова-
дження стосовно учасників нічного «сафарі» 
на фермерських угіддях волинян. 

Як ідеться у повідомленні прес-служби 
прокуратури Волинської області, прокурату-

ра Горохівського району тримає на контролі 
хід досудового розслідування у кримінально-
му провадженні за фактом умисного пошко-
дження посівів зернових культур.

За словами прокурора Горохівського ра-
йону Володимира Ющика, Горохівським рай-
відділом міліції на підставі заяви потерпілих 
внесено до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань відомості про факт вчинення гру-
пою осіб хуліганства.

Щодо порушників громадського поряд-
ку розпочато також адміністративні прова-
дження про порушення правил мисливства 
та поводження зі зброєю.

Наразі триває перевірка й щодо можли-
вого порушення правил ввезення автомобі-
лів на митну територію України, у зв’язку з 
чим скеровано відповідні запити до митних 
органів.

Нині встановлено особи чотирьох гро-
мадян, причетних до вчинення вказаних дій. 
Відомості про інших осіб уточнюються.
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У Луцьку налічується 125 споруд 
цивільного захисту, в яких можуть 
розмістити 31 тисячу людей. Із них 62 
сховища, 13 протирадіаційних укриттів та 
50 найпростіших укриттів. 

За словами начальника управління з пи-
тань надзвичайних ситуацій та цивільного за-
хисту ради Юрія Кирилюка, за роки незалеж-
ності в Луцьку не збудували жодного укриття, 
а тому потрібно забезпечити захист ще 180 
тисячам людей.

Чиновник зауважив, що наразі в Луцьку 
проінспектовано 785 будинків, у яких є під-

вальні приміщення. Якщо залучити їх, можна 
повністю заховати все населення міста, однак 
підвальні укриття не повністю обладнані. 

Юрій Кирилюк зазначив, що лучани, окрім 
того, можуть ховатися у підвальних примі-
щеннях приватних будинків.

Представник громадської ради при обл-
держадміністрації Сергій Рубчев зазначив, що 
багато підприємств та організацій не дають 
доступу Державній службі з надзвичайних 
ситуацій для інспекції їхніх сховищ, нато-
мість за це їх не можуть ніяк оштра фувати. 

Учням повернуть автомати Калашникова для 
навчання на уроках допризовної підготовки.

За словами депутата Луцької міськради 
Євгенія Ткачука, ще у 1999 році навчальну 
зброю віддали у військові комісаріати.

Нині, враховуючи суспільно-політичну 
ситуацію в країні, школярі на уроках допри-

зовної підготовки мають знати зброю. Відтак 
місцеві обранці підтримали рішення про те, 
щоб військкомат повернув навчальну зброю 
у школи.

Окрім цього, громадські активісти запро-
понували ввести у навчальну програму й уро-
ки патріотизму.
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П’ЯНИЙ 
САМООБОРОНІВЕЦЬ 
ЗА КЕРМОМ ЗБИВ 
НА СМЕРТЬ БІЙЦЯ 
ПРАВОГО СЕКТОРА
Надранок 25 лютого на проспекті Відродження 
у Луцьку трапилася смертельна аварія. П’яний 
самооборонівець збив на смерть 47-річного 
члена Добровольчого українського корпусу 
Правого сектору Юрія Федчука, який нещодавно 
повернувся з фронту на ротацію. Доброволець 
загинув на місці ДТП. 

Експертиза показала, що «самооборонівець» Віта-
лій Соколовський, який вчинив аварію, перебував за 
кермом у стані алкогольного сп’яніння. Своєю чергою, 
«Самооборона Волині» оприлюднила офіційну заяву, 
в якій вказано, що «ситуація, яка трапилася, – це інди-
відуальний випадок самого водія». А останні півроку 
Соколовський, мовляв, не був активним членом орга-
нізації. Під час трагедії не виконував жодних завдань. 

Екс-керівник Правого Сектору області Павло 
Данильчук звернувся до керівників правоохоронних 
структур краю, аби ті «підійшли до розслідування 
цієї справи зважено та у найближчі терміни проін-
формували громаду».

А от представник ДУКу Володимир Бакулін на 
черговій сесії Луцької міської ради взагалі висловив 
недовіру активістам та закликав обранців громади 
посприяти в тому, аби «Самооборона Волині» при-
пинила своє існування. 

Ясна річ, міські депутати не мають таких по-
вноважень. Та й висловлювання Бакуліна має суто 
емоційне й політичне підґрунтя. Схоже, революційні 
середовища опиняються в глибокій конфронтації. А 
надто – після скандальної смертельної аварії.

ВОЛНОВАХА ТА 
ЛУЦЬК – МІСТА-
ПАРТНЕРИ
Луцька і Волноваська міські ради 25 лютого 
підписали Меморандум про співпрацю у 
сферах житлово-комунального господарства 
та будівництва, надання адміністративних та 
соціальних послуг, культури, освіти, спорту, екології.

Окрім цього, Меморандум приділяє особливу 
увагу громадській безпеці, волонтерській підтримці 
та оздоровленню дітей з сімей, що найбільше цього 
потребують. Меморандум про співпрацю не створює 
жодних правових і фінансових зобов’язань.

Луцький міський голова Микола Романюк за-
уважив, що Луцьк має вже 16 міст-партнерів за 
кордоном, однак Волноваха – перше місто-побратим 
в Україні. А мер Волновахи Сергій Демченко подяку-
вав за ініціативу та подарував лучанам прапор і герб 
Волновахи. Міський голова своєю чергою подарував 
картину з зображення замку Любарта. 

МІСТО – ЦЕ Я?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

РОМАНЮК ПРОЗВІТУВАВ РОМАНЮК ПРОЗВІТУВАВ 
ПЕРЕД ГРОМАДОЮПЕРЕД ГРОМАДОЮ

АВТО - ДЛЯ АТО, КОЛЕКЦІЯ АВТО - ДЛЯ АТО, КОЛЕКЦІЯ 
СКУЛЬПТУР – ДЛЯ ЛУЦЬКАСКУЛЬПТУР – ДЛЯ ЛУЦЬКА

СХІД І ЗАХІД РАЗОМ

ЗАКЛЯТІ ДРУЗІ

Фонд  Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» підготував до відправки 
три позашляховики в зону АТО 
для бійців 14 бригади, а для 
Луцька придбав колекцію з 
тридцяти кованих скульптур 
волинського коваля Віктора 
Семенюка.

Автор виготовляв колекцію 
аж 10 років та оцінив її у 200 ти-
сяч гривень. Гроші з продажу хо-
тів витратити на потреби АТО. 
Єдиним бажанням коваля було 
те, аби ці роботи не розділили, а 
зберегли в одній колекції.

Як втілилася така ідея Ві-
ктора Семенюка, розповів голо- Переобладнаний позашляховик вирушив у зону АТО

Олександр Товстенюк та 
Віктор Семенюк

ва правління Фонду «Новий 
Луцьк» Олександр Товстенюк: 

«Ігор Палиця, дізнавшись 
про таку ініціативу коваля, на-
поліг на тому, щоб скульптури 
цілісною колекцією залишили-
ся в Луцьку, а волинські бійці, 
які перебувають у зоні АТО, 
отримали найнеобхідніше».

Варто зауважити, що рі-
шення щодо придбання по-
зашляховиків ухвалили не-
безпідставно. Зі слів бійця 
регулярної армії Олександра 
Кравченка, Фонд дізнався, яки-

ми важливими є позашляховики 
для військових. Адже ними вони 
зможуть оперативно приїхати на 
артилерійську позицію чи швид-
ко покинути місце, з якого від-
працювала артустановка.

Видатки на підготовку авто-
мобілів до відправки в зону АТО 
склали понад 250 тисяч гривень, 
тобто 50 тисяч додатково до вар-
тості колекції.

Так, місто отримало колек-
цію кованих скульптур, а бійці 
14 бригади – три автомобілі.

Передали автомобілі та 

скульптури на Театральному 
майдані Луцька. Боєць регуляр-
ної армії  Олександр Кравченко 
щиро подякував Фонду й мит-
цю за надані автомобілі та по-
дарував голові правління Фон-
ду «Новий Луцьк» Олександру 
Товстенюку й ковалю Віктору 
Семенюку синьо-жовті стяги з 
підписами бійців, які перебува-
ють у зоні АТО.

«Мені пощастило зустріти 
хороших людей, які допомогли 
реалізувати мою ідею. Я і надалі 
підтримуватиму українську ар-
мію», – резюмував творець робіт 
Віктор Семенюк.

Роботи коваля згодом змо-
жуть побачити всі охочі. Де саме 
буде розміщено колекцію, Фонд 
повідомить згодом.
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нями луцький міський 
голова Микола 
Романюк розповів 

громаді про свою діяльність 
протягом минулого року. 
Градоначальник охопив 
усі важливі аспекти життя 
лучан. Проте відповідаючи 
на «незручні» питання людей, 
Романюк «спихав» усе на 
вибори.

Зала, де проходив захід, була 
вщент заповнена працівниками 
комунальних підприємств, на-
чальниками управлінь, освітяна-
ми, медиками та іншими поста-
тями структурних підприємств 
міської ради.

Очільник обласного центру 
відзвітував присутнім про ка-
пітальні ремонти доріг, аварійні 
стани дерев, транспортні пер-
спективи, соціальну, економічну 
та інші сфери життєдіяльності 
міста. Мер Луцька проінформу-
вав про численні здобутки, яких 
досягло місто під час його голо-
вування. Але і популізм мав міс-
це у звіті Романюка.

Коли вже лучанам надали 
слово, то відповідаючи на «не-

зручні» питання, Романюк ске-
ровував їх до своїх підлеглих, 
а потім – взагалі «спихнув» усе 
на передвиборчу пропаганду та 
перегони. Мотивуючи це тим, 
що так конкуренти свідомо 

намагаються позбавити його 
мерського крісла. А зі стартом 
передвиборчої гонки – багато 
популізму. 

Зокрема, громаду цікавив 
бізнес сина Романюка – пивний 

клуб «Карабас Барабас». Мер 
Луцька наголошував, що його 
син ні в чому не винен, кажучи, 
що останній лише здає в оренду 
приміщення.

Не оминуло градоначальни-
ка і питання про втрату грома-
дою міста котельні на вул. Кар-
бишева, 2. За словами Неоніли 
Слюсар, члена профкомітету 
ДКП «Луцьктепло», громаді на-
лежало 39%. Проте міська рада 
програла апеляційний суд, бо 
владці не з’явилися на засідан-
ня. Відтак було втрачено частку 
майна. А Романюк це заперечу-
вав.

Чи лобіюють інтереси волин-
ських олігархів-нардепів у місь-
кій раді, мер чітко не відповів. 
І всі критичні питання назвав 
замовними акціями перед вибо-
рами.

Натомість Микола Романюк 
зазначив, що балотуватиметься 
на другий термін попри потоки 
бруду, які ллють на нього опо-
ненти.

Романюк і надалі обіцяв 
розв’язувати проблеми лучан. А 
майбутнє міста – за громадою.
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ВЕЛИКІ ГРОШІ 30 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ 
НА ВОЛИНСЬКУ МЕДИЦИНУ

Алла САДЕЦЬКА

вітовий банк підписав угоду 
з Україною про надання 
коштів на реформування 

медичної галузі. Волинь отримає 
30 мільйонів доларів позики, 
віддавати які область не змушена, 
оскільки це зобов’язання бере 
на себе уряд. Проект має назву 
«Поліпшення медичних послуг для 
населення Волині».

За словами заступниці голови Во-
линської облдержадміністрації Світ-
лана Мишковець, два роки тому Сві-
товий банк запропонував співпрацю 
областям України. У результаті віді-
брали одинадцять областей, у шести з 
них реалізовуватимуть великі проек-
ти. Можна вважати, що Волинь отри-
має найбільше коштів, якщо говорити 
про частку на душу населення. Тож на 
2015 рік банк виділяє 15,8 мільйона 
гривень і півтора мільйона з обласно-
го бюджету.

Начальник обласного управлін-
ня охорони здоров’я Ігор Ващенюк 
пояснює: проект спрямований на 
профілактику та лікування серцево-
судинних хвороб. Адже саме ці захво-
рювання формують рівень смертності 
та захворюваності в області, зокрема, 
осіб працездатного віку.

Проектом охоплені заходи з профі-
лактики, ранньої діагностики та ліку-
вання серцево-судинних захворювань. 

УПРОДОВЖ П’ЯТИ РОКІВ НА ВОЛИНІ РЕАЛІЗОВУВАТИМУТЬ ПРОЕКТ СВІТОВОГО БАНКУ

С

Головна мета – знизити рівень смерт-
ності та інвалідизації серед волинян.

– Одним із заходів буде навчан-
ня лікарів сучасних методів профі-

лактики та діагностики, зокрема й за 
кордоном. За п’ять років на навчанні 
побувають 1500 лікарів і середнього 
медперсоналу. На це планують витра-

тити півмільйона доларів. Запланова-
но 492 семінари, навчання триватиме 
в кілька етапів, – каже координатор 
проекту Марія Адамчук. 

Також розширять мережу амбула-
торій. 106 реконструюють і закуплять 
нове обладнання для діагностики, а 
ще до них додадуться 86 нових, які 
створять на базі ФАПів. 

На кожну амбулаторію закуплять 
нове обладнання та автомобіль. Тран-
спорт купуватимуть за обласні кошти, 
в рамках співфінансування. Також 
кожну амбулаторію планують об-
ладнати комп’ютером і доступом до 
інтернету. В рамках проекту заплано-
вано за рік-два створити електронний 
реєстр осіб з високим ризиком хвороб 
системи кровообігу. Тож сімейні ліка-
рі зможуть відслідковувати та моніто-
рити своїх пацієнтів.

Світлана Мишковець каже, що в 
2015 році заплановано перебудува-
ти та оснастити 6 лікарських амбу-
латорій у Луцьку й Нововолинську, 
а також у Володимир-Волинському, 
Турійському, Маневицькому та 

Камінь-Каширському районах.
Вторинна ланка отримає 10, 560 

мільйона доларів. За ці кошти при-
дбають обладнання для міжрайонних 
медичних об’єднань, аби там можна 
було якісно здійснювати діагностику 
та профілактику серцево-судинних 
захворювань.

Третинна ланка медицини отримає 
6,332 мільйона доларів на обладнання 
і розхідні матеріали для оперативного 
втручання. Зауважимо, такі операції 
(шунтування) здійснюють як в облас-
ній клінічній лікарні, так і в Луцькій 
міській лікарні. 

Як пояснюють в управлінні охоро-
ни здоров’я, цей проект не заважатиме 
реалізовувати обласну програму «Во-
линькард», а навпаки: розширить його 
сферу, або ж дасть змогу використати 
передбачені кошти в інших сферах.

Зауважимо, цей проект є найбіль-
шим інвестиційним, який наразі ре-
алізується в області. Отримати ці ко-
шти вдалося завдяки старанням нині 
покійного екс-губернатора Бориса 
Клімчука.

НОВАЦІЯ

З

закордонний паспорт, термін дії якого 
становитиме 10 років.

Паспорт виготовлятиметься у формі 
книжечки, яка складається з м’якої об-
кладинки, 32 сторінок і сторінки даних, 
а правий форзац паспорта міститиме 
безконтактний електронний носій.

Для виготовлення закордонного 
паспорта для дитини будуть потрібні 
такі документи: свідоцтво про наро-
дження; фото 10 на 15 см для скану-
вання зображення; ідентифікаційний 
код; квитанції про сплату вартості по-
слуг та вартості бланка паспорта.

Державне мито у розмірі 170 грн 
(або ж 340 грн у разі оперативного ви-
готовлення) при виготовленні закор-
донного паспорта для дітей не стягу-
ватиметься.

Відтак вартість закордонного ди-
тячого паспорта становитиме 348 грн 
15 коп. – у разі нетермінового виго-
товлення (20 робочих днів). В опера-
тивному режимі (за 7 робочих днів) 
– 435 грн 30 коп.

До 14 років до дитячого закордон-
ного паспорта не вноситимуть від-

битки пальців та електронний підпис. 
Із 14 років біометричні дані зможуть 
вноситися на електронний носій з до-
зволу батьків.

У Державній міграційній службі 
наголошують: проїзний документ ди-
тини чинний протягом трьох років 
з дня виготовлення. Можливість ви-
готовити документ продовжено до 1 
квітня 2015 року. Для його виготов-
лення потрібно надати: свідоцтво про 
народження дитини; нотаріально заві-
рену згоду батьків; 2 фотографії 3,5 на 
4,5 см; квитанції про сплату вартості 
послуги: 30 грн 35 коп у разі регла-
ментного виготовлення протягом 30 
календарних днів, 60 грн 70 коп у разі 
оперативного виготовлення за 10 ро-
бочих днів, 24 грн за вартість бланка.

Вартість проїзного документа ди-
тини у регламентному режимі – 54 грн 
35 коп, у разі оперативного виготов-
лення – 84 грн 70 коп.

Заяву-анкету та облікову картку 
заповнюють батьки у міграційному 
підрозділі. Для заповнення потрібні 
паспортні дані батьків дитини.

Внесення даних дитини у закор-
донний паспорт батьків проводиться 
лише у чинні паспорти, що виготов-
лялись до 1 січня 2015 року. Дозвіл 
на внесення даних дитини у такі до-
кументи продовжено до 1 квітня 2015 
року.

Із паспортами, де внесено дані ді-
тей, можна перетинати кордон Украї-
ни так само, як і з закордонними пас-
портами дітей та дитячими проїзними 
документами. Із такими паспортами 
можна подорожувати з дітьми до за-

кінчення терміну дії документа чи до-
сягнення дитиною 18-річного віку.

Для внесення відомостей про дітей 
у паспорт (старого зразка) потрібно 
надати: свідоцтво про народження ди-
тини; паспорт батьків, у який будуть 
вносити дані; 2 фотографії дитини 
розміром 3,5 на 4,5 см; квитанцію про 
сплату послуги: 18 грн 63 коп у разі на-
дання послуги у регламентному режи-
мі за 30 робочих днів, 37 грн 26 коп у 
разі надання послуги в оперативному 
режимі за 10 робочих днів.

ВІДТЕПЕР ДІТЯМ В УКРАЇНІ 
ВИГОТОВЛЯТИМУТЬ 
ЗАКОРДОННІ ПАСПОРТИ

ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ 
– ВІД НАРОДЖЕННЯ– ВІД НАРОДЖЕННЯ

1 квітня 2015 року 
Державна міграційна 
служба України припинить 

виготовлення проїзних 
документів для виїзду дітей за 
кордон. Цими документами 
ще можна буде скористатися 
протягом трьох років, але ДМС 
переходить на виготовлення 
закордонних паспортів для дітей, 
які надалі стануть єдиним чинним 
документом, дійсним для перетину 
кордону дітьми.

Таким чином буде відмінено вне-
сення даних дитини до паспорта та 
проїзний документ для виїзду дитини 
за кордон. 

Ця практика є світовою і цілком 
виправданою, кажуть у Держмігра-
ційній службі. Закордонний паспорт 
для дитини діятиме чотири роки. З 16 
років видаватиметься повноцінний 
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МУЗИЧНІ НОВИНИ

ПОНЕДІЛОК
2 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.20, 02.50 
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/Ф «КОХАННЯ У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»
22.00 «Гроші»
23.40 Х/Ф «МЕТРО»
02.05 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
03.15 Х/Ф «РЕД 2»

06.35 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Сільська 
історія»
13.30, 14.20 «Сімейний суд»
15.25, 16.15 «Чекай на мене»
18.10, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45 Т/с «Гречанка»
21.40, 03.30 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»
00.25 Т/с «Колишня дружина»
02.15 Т/с «Соседи»

05.20 Служба розшуку дітей
05.25 М/с «Том і Джері»
06.10 Надзвичайні новини. 
Підсумки
06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Х/Ф «ТУТСІ»
11.20, 13.15 Х/Ф «МІСТО 
ЗЛОДІЇВ»
14.00, 16.15 Х/Ф «ВОЛОДАР 
БУРІ»
16.45 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.05 Х/Ф «ПОЧАТОК»
02.35 Т/с «Неправдива гра»

05.55 У пошуках істини
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Зіркове життя. Зіркові 
утриманки»
09.25 «Моя Правда. Яків 
Шнеєрсон. Зраджений син»
10.15, 01.05 Х/Ф «ДІВЧАТА»
12.10 Х/Ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
14.35 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.00 «Моя правда. Петро 
Лістерман.Ляльковод»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.55 «Один за всіх»
02.40 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 

особи

06.30, 07.00, 08.00, 18.30, 

21.00, 02.30, 05.00 Новини

06.40, 07.10, 08.10, 21.30, 

23.15, 00.15, 05.35 Спорт

07.20 Ера будівництва

07.25, 23.30 На слуху

08.20 Новини звiдусiль

08.45 Телемагазин

09.00 ПЕРШОГО КАНАЛУ

15.00 Вікно в Америку

15.35 Euronews

15.50 Утеодин з Майклом 

Щуром

16.25, 21.50, 04.20 Д/ф

17.30 Книга ua

18.05 Час-Ч

18.15, 02.20 Новини. Світ

19.00 Перша шпальта

19.30 Дорогі депутати

20.00 Про головне

22.55 Трійка, Кено, Секунда 

удачі

23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

01.20 ТелеАкадемія

02.50 Чоловічий клуб. Бокс

03.45 Чоловічий клуб

06.00 Мультфільми (1)

06.25 «Нове Шалене відео по-

українські»

06.45 Х/Ф «БІЛЕ ЗОЛОТО»

08.20 Т/с «Попіл»

17.30 «Люстратор 7.62»

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

19.00 Т/с «Слідчий Протасов»

21.30 «ДжеДАІ»

22.00 Х/Ф «КРИШТАЛЕВІ 

ЧЕРЕПИ»

00.00 Х/Ф «АЛЕЯ АЛІГАТОРА»

01.50 Х/Ф «КИСЛОРОДНИЙ 

ГОЛОД»

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

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.50, 05.30 Події

09.15 Реальна містика

10.00 Т/с «Дім сплячих 

красунь»

13.50, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»

19.45, 02.40, 03.40 «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Навесні розквітає 

любов»

23.00 Події дня

23.30 Х/Ф «МУМІЯ»

06.30, 07.45 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
07.50 Х/Ф «ГРА ЕНДЕРА»
10.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
15.55 Уральські пельмені
16.55 Т/с «Вороніни»
18.00, 01.10 Репортер
18.20, 00.30 Абзац!
19.00 Ревізор
21.00 Страсті за Ревізором
22.35 Х/Ф «ЗАКОНИ 
ПРИВАБЛИВОСТІ»
01.15 Служба розшуку дітей
01.20 Х/Ф «БЛИЗЬКІ КОНТАКТИ 
ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ»
03.25 Зона ночі
05.05 25-й кадр

ВІВТОРОК
3 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/Ф «КОХАННЯ У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»
22.00 Х/Ф «КРАСУНЯ»
00.50 Х/Ф «ПЕРЕМОВНИК»
03.05 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
03.50 Х/Ф «Я ТЕЖ ХОЧУ»

05.50, 14.50 Т/с «Одружити 
Казанову»
06.35 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
10.15 Т/с «Мамочки»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський 
лікар. Продовження»
15.45, 16.15 «Судові справи»
16.55 «Сімейний суд»
18.10, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.40, 03.30 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»
00.25 Т/с «Колишня дружина»
02.15 Т/с «Соседи»

05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

05.40, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

10.00, 03.45 Т/с «У полі зору»

11.45, 13.15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»

14.25, 16.15 Т/с «Опери»

16.45 Т/с «Убивча сила»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Алхімік»

23.25 Х/Ф «ДЖАНГО ВІЛЬНИЙ»

02.25 Х/Ф «ГУРКІТ ГРОМУ»

06.25, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя. 
Спотворені пластикою»
09.50 «Моя правда. Петро 
Лістерман.Ляльковод»
10.45 «Правила життя. 
Обережно! Шахрайство!»
12.40, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.35 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Моя правда Зіркова 
хвороба Володі Шарапова»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00.25 «Один за всіх»
02.10 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНА 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
03.25 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 

особи

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.30, 21.00, 02.30, 05.00 

Новини

06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 

23.15, 00.15, 05.35 Спорт

07.20, 23.30 На слуху

08.20 Новини звiдусiль

08.40 Паспортний сервіс

08.45 Телемагазин

09.05, 20.00 Про головне

09.55, 04.25 Д/ф

11.05, 18.55 Т/с «Міс Марпл»

12.00 Уряд на зв’язку з 

громадянами

12.30 Дорогі депутати

13.20, 18.05 Час-Ч

13.45 Казки Лірника Сашка

13.55 Фольк-music

15.05 Euronews

15.15 Х/Ф «ПОТОП»

18.15, 02.20 Новини. Світ

22.00 Війна і мир

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

01.20 ТелеАкадемія

02.50 Х/Ф «ОСТАННІЙ 

КОРДОН»

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 15.00, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Ера Стрільця-2»
12.35 Д/п «Мартін Борман. У 
пошуках золотого»
13.25 Д/п «Невидимі світи»
14.25 Д/п «Квест»
15.55 Д/п «Автоентузіасти»
16.30 Т/с «Слідчий Протасов»
19.00 Т/с «Розшук»
22.00 Х/Ф «БРАТСТВО 
ВОВКА»
00.40 Х/Ф «СМЕРТОНОСНИЙ 
ВОЇН»
02.30 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

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

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с 

«Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»

11.50, 19.45, 02.10, 03.10 

«Говорить Україна»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»

21.00 Т/с «Навесні розквітає 

любов»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Шаман 2»

06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
07.53, 18.00, 01.25 Репортер
07.55 Єралаш
09.55 Т/с «Щасливі разом»
15.50 Уральські пельмені
16.50, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.45 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Т/с «Мажор»
23.00 Т/с «Вижити після»
01.30 Мясорупка
03.00 Зона ночі
04.40 25-й кадр

«ТАРТАК» ЗНЯВ КЛІП ПРО 
ЄВРОМАЙДАН
gazeta.ua

Наприкінці 2014 року «Тартак» розпочав роботу 
над новим альбомом. Незважаючи на велику кіль-

кість концертів, присвячених 18-річчю гурту, хлопці 
встигають повноцінно працювати над новим матеріа-
лом. Новий альбом буде повністю присвячено Україні, 
подіям, які відбувалися протягом останніх років, та 
українцям, які все це переживають і досі.

Першою відеороботою з нового альбому Тартака 
став кліп на пісню «Висота». У ніч з 13 на 14 лютого 
відбулися знімання нового відео на композицію «Люта 
Зима».

«Пісня «Люта Зима» увійде до нового альбому 
«Тартака», який планують видати навесні цього року. 
Зараз активно ведеться студійна робота, а всі пісні 
нової програми виконують наживо на концертах, при-
свячених 18-літтю «Тартака», – коментує Сашко.

Відео знімали в мультимедійному виставкому цен-
трі. Знімання організовувала та проводила молода ко-
манда, яку очолюють режисер Артем Григорян та опе-
ратор Максим Лебедь.

Пісню присвячено подіям в Україні минулої зими, 
Майдану, людям, які прагнули змін у своїй рідній кра-
їні, які вийшли на боротьбу за ці зміни, які постраж-
дали, які загинули. У відео немає якогось спеціально-
го сюжету — просто учасники «Тартака» виконують 
пісню на фоні екранів, які показують документальні 
кадри з подій на Майдані. Кадри взято з особистих 
архівів друзів команди та з відкритих джерел в інтер-
неті.

Особливим і дуже особистим моментом кліпу для 
Сашка Положинського є кадр останньої пісні одно-
го із хлопців Небесної Сотні — Сашка Капіноса, яку 
він виконує, граючи на гітарі. Ймовірно, тій самій, яку 
фронтмен «Тартака» подарував колись Волинській Со-
тні Самооборони Майдану.

КАРОЛЬ ЗАПРОСИЛА 
УЧАСНИКІВ «ГОЛОС.ДІТИ» 
ЗНЯТИСЬ У КЛІПІ
tsn.ua

Минулі вихідні для учасників та тренерів шоу «Го-
лос.Діти» видалися найдраматичнішими за весь 

час проекту. Адже зірковим тренерам за правилами 
«вокальних боїв» довелося обирати серед своїх підо-
пічних – дозволити комусь вийти у фінал шоу, а когось 
відправити додому. Та Тіна Кароль, Потап і Наталія 
Могилевська не поспішають прощатися зі своїми улю-
бленцями. Розчулившись після виступу наймолодших 
підопічних – трійки Уляни Ісаченко, Дарини Сорокіної 
та Ганни Комякової – Наталія Могилевська зі сльозами 
на очах пообіцяла подарувати усім учасницям курс у 
«школі талантів», яку вона відкриє після проекту при 
своєму продюсерському центрі. «Я дарую вам усім 
трьом курс навчання у школі, яку відкрию при своєму 
продюсерському центрі, – пообіцяла співачка, – я ви-
рішила, що ми відкриємо школу для дітей та молодих 
талантів». Підтримати юних вокалістів вирішила і Тіна 
Кароль, що й не дивно, адже у її команді теж багато 
талантів, з якими співачці не хотілося прощатись. Та-
кою «важкою» в плані вибору трійкою вокалістів стали 
для найдосвідченішого тренера «Голос. Діти» Аліє Бе-
кірова, Аліна Костюк та Марк Коваленко. «Я вас дуже 
люблю, бажаю успіху та пропоную знятися у кліпі. За-
співаємо пісню красиву, ви чуєте?» – пообіцяла Тіна 
Кароль. За лаштунками шоу співачка зізналася, що 
діти надихнули її зняти відео на патріотичну україн-
ську пісню.
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СЕРЕДА
4 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.20 
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/Ф «КОХАННЯ У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»
22.00 «Поверніть мені красу»
23.40 Х/Ф «ОСТРІВ СКАРБІВ»
02.50 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
03.35 Х/Ф «ЛА БАМБА»

05.50, 14.50 Т/с «Одружити 
Казанову»
06.35 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
10.15 Т/с «Мамочки»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський 
лікар. Продовження»
15.45, 16.15 «Судові справи»
16.55 «Сімейний суд»
18.10, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.40, 03.35 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»
00.25 Т/с «Колишня дружина»
02.15 Т/с «Соседи»

04.50 Служба розшуку дітей
04.55 Студія Вашин´тон
05.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Алькатрас»
11.45, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.30, 16.15 Т/с «Опери»
16.45 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Україна. Код унікальності
21.20 Т/с «Алхімік»
23.20 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ»
01.10 Х/Ф «12 РОКІВ РАБСТВА»
03.20 Т/с «У полі зору»

06.05, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.35 «Зіркове життя. Обдурити 
зірку»
09.30 «Зіркове життя. Зіркові 
байстрюки»
10.15 «Моя правда Зіркова 
хвороба Володі Шарапова»
11.10 «Моя правда. Анастасія 
Стоцька. «А мне не больно…»
12.10, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.05 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Таємниці МастерШефу. 
Самвел»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.40 Х/Ф 
«ТАНЦМАЙДАНЧИК»

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.40 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.25 Д/ф
11.00, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.30 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.30 Казки Лірника Сашка
14.40 Мультфільм
14.50, 04.30 Як ваше здоров’я?
15.20 Euronews
15.35 Х/Ф «ПОТОП»
18.15, 02.20 Новини. Світ
22.00 Слідство. Інфо
22.30 Слово
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 Тепло.ua
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «ОСТАННІЙ 
КОРДОН»

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 15.00, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Ера Стрільця-2»
12.35 Д/п «Мартін Борман. У 
пошуках золотого»
13.25 Д/п «Шамани Амазонки»
14.25 Д/п «Квест»
15.55 Д/п «Автоентузіасти»
16.30 Т/с «Розшук»
18.55 1/4 Кубка України. 
Чорноморець - Дніпро
22.00 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф 
«ПОМСТА НІКА»
00.00 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ 
«СКОРПІОН»
01.50 Х/Ф «ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ 
ЛЮБОВ»

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

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с 

«Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»

11.50, 19.45, 02.10, 03.10 

«Говорить Україна»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»

21.00 Т/с «Навесні розквітає 

любов»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Шаман 2»

06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
07.53, 18.00, 01.25 Репортер
07.55 Єралаш
09.55 Т/с «Татусеві дочки»
15.50 Уральські пельмені
16.50, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.45 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Т/с «Мажор»
23.00 Т/с «Вижити після»
01.30 Служба розшуку дітей
01.35 М’ясорУПка
03.05 Зона ночі
04.45 25-й кадр

ЧЕТВЕР
5 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

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

05.50, 14.45 Т/с «Одружити 
Казанову»
06.35 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
10.15 Т/с «Мамочки»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський 
лікар. Продовження»
15.40, 16.15 «Судові справи»
16.50 «Сімейний суд»
18.10, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.40, 03.35 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»
00.25 Т/с «Колишня дружина»
02.15 Т/с «Соседи»

04.55 Студія Вашин´тон
05.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Алькатрас»
11.45, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.30, 16.15 Т/с «Опери»
16.45 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.20 Т/с «Бригада»
23.15 Х/Ф «ЛАРГО ВІНЧ-2. 
ЗМОВА У БІРМІ»
01.20 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ»
02.55 Т/с «У полі зору»
04.20 Т/с «Неправдива гра»

06.25, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Зіркове життя. Я люблю 
тебя до слез...»
09.50 «Таємниці МастерШефу. 
Самвел»
10.40 «Моя правда. Ольга 
Сумська. Без права на сльози»
11.25 «Моя правда. Тетяна 
Буланова. Не плач...»
12.20, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.15 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Моя правда. В’ячеслав 
Узелков. Бій за сім’ю»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого 
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
01.25 Х/Ф «СІМ НЯНЬОК»
02.40 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
17.45, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.25, 16.20, 04.25 Д/ф
11.00 Т/с «Міс Марпл»
12.15 Слідство. Інфо
12.45, 22.25 Слово
13.20, 17.15 Час-Ч
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Мультфільм
13.45 Хочу бути
14.15 Як це?
14.35 Надвечір’я
15.25 Euronews
15.50 Світло
17.30, 02.20 Новини. Світ
18.10, 02.50 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Змішана естафета
22.00 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Ера Стрільця-2»
12.35 «Відеобімба»
16.30 Т/с «Розшук»
19.00 Х/Ф «ПІДВОДНЙ 
КАМНІ»
22.00 Х/Ф «ДІВЧИНА НОМЕР 
ОДИН»
00.00 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДИ 2»
01.50 Х/Ф «ТРИМАЙСЯ, 
КОЗАЧЕ!»

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

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с 

«Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»

11.50, 19.45, 02.10, 03.10 

«Говорить Україна»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»

21.00 Т/с «Навесні розквітає 

любов»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Шаман 2»

06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
07.53, 18.00, 01.25 Репортер
07.55 Єралаш
09.55 Т/с «Щасливі разом»
15.50 Уральські пельмені
16.50, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.45 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Т/с «Мажор»
23.00 Т/с «Вижити після»
01.30 Служба розшуку дітей
01.35 МясорУПка
03.05 Зона ночі
04.45 25-й кадр

КІНОНОВИНИ
МАВПА З 18-РІЧНИМ 
АКТОРСЬКИМ СТАЖЕМ 
ОТРИМАЛА «ОСКАРА»
navsi100.com

20-річну мавпочку-капуцина на ім‘я Крістал удо-
стоєно «звіриного Оскара» — премії Pawscar за 

внесок у кінематограф. Крістал — актрису з 18-річним 
стажем — називають «Анжеліною Джолі тваринного 
світу». Вона знялася в 25 фільмах. Серед них «Ніч у 
музеї: Секрет гробниці», «Похмілля у Вегасі», «Доктор 
Дуліттл». А гонорар тварини в серіалі «Ветеринарна 
клініка» сягав 12 тисяч доларів за епізод.

На церемонію вручення кінопремії в Лос-Анжелесі 
кінозірка прийшла у рожевій сукні та намисті з пер-
лин. Отримавши статуетку, вона енергійно помахала 
нею над головою.

ГЕРМІОНА ПРИЧАРУВАЛА 
ПРИНЦА ГАРРІ
navsi100.com

Британський принц Гаррі і британська актриса Емма 
Уотсон, яка отримала популярність завдяки ролі 

Герміони в «Гаррі Поттері», таємно зустрічаються, по-
відомляє видання «Woman’s Day».

Якщо вірити статті, опублікованій на сайті видання, 
Гаррі давно має почуття до актриси, і після того, як вона 
в кінці минулого року розійшлася зі своїм хлопцем, по-
просив спільних друзів організувати їхню зустріч.

Принц надіслав Еммі смс-повідомлення, в якому 
запросив її на побачення. Він написав, що хотів би 
ближче познайомитися із дівчиною. Зустріч відбулася, 
але не віч-на-віч — разом з парою була ціла компанія із 
12 спільних друзів Емми та Гаррі. За словами інсайде-
ра, принц не хотів, щоб дівчина почувалася не в своїй 
тарілці, і змогла поспілкуватися з ним у невимушеній 
атмосфері в колі знайомих.

Цікаво, що обранець Герміони в «Гаррі Поттері», 
Рон, теж був рудим. Оце так збіг обставин!

ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ 
УКРАЇНСЬКОГО КІНО 
ПРОЙДЕ В ТАЛЛІНІ
navsi100.com

З 18 до 23 лютого в столиці Естонії Талліні вперше 
проходить Тиждень українського кіно. Фільми ма-

ють безліч нагород світового і національного масш-
табу. Буде показано шість повнометражних стрічок і 
один збірник короткометражок.

Представниками заходу стали голова Держкіно 
Пилип Іллєнко, режисери Олесь Санін, Вікторія Тро-
фименко і Валентин Васянович, а також продюсери Ія 
Мислицький і Максим Асадчий.

Усі плановані до показу картини мають нагороди 
світового чи національного масштабу: «Креденс» Вася-
новича, «Поводир» Саніна і «Плем’я» Слабошпицького.

У програмі короткометражних фільмів беруть 
участь шість українських кінострічок, переможців 
Одеського, Київського і Варшавського фестивалів. 
Це «Затичка» Сії Титової, «Магазин співочих птахів» 
Анатолія Лавренішина, «Листопад» Марії Кондакової, 
«Обличчя» Миколи Романченка. Перед переглядом 
фільмів відбудеться зустріч естонських та українських 
режисерів і продюсерів, де планується обговорити 
вплив кіномистецтва на громадськість.

Організовано Тиждень українського кіно Держав-
ним агенством України з питань кіно, Естонським кі-
ноінститутом і Естонською дистриб’юторською ком-
панією.
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Депутат Олександр Пиза підписує валентинку

Депутат Євгеній Ткачук «вєщає» народу

Т

БАЗАРНЕ ПИТАННЯ: БАЗАРНЕ ПИТАННЯ: 
ДІЯ ПЕРША ДІЯ ПЕРША 

Тетяна ГРІШИНА

ема перенесення Центрального 
ринку для Луцька не нова. А аж 
надто не нова для нинішнього 

скликання депутатів міськради. І щоразу, 
коли питання знову ж постає, його 
розглядають бурхливо, з емоціями, гарячими 
епітетами, транспарантами та виступами. 

Влада на початку каденції заявляє: «Пере-
нести! Тут же замок Любарта, перлинка нашого 
древнього міста, ну де таке бачено? Що бачать 
делегації туристів?». 

А як до діла доходить, то як піти проти волі 
тисячі підприємців, які не від гарної долі пішли 
працювати на ринки? Тим паче, у нинішній еко-
номічній ситуації? Та ще й напередодні виборчої 
кампанії? Підприємців можна зрозуміти: вони 
тримаються за робочі місця. 

Утім ці всі тези – вершина айсберга, де зі-
штовхуються (або ж зіштовхують) лобами міські 
депутати та місцеві підприємці. Усе нутро цьо-
го айсберга, який криється під поверхнею, – це 
той фігурант, якому, власне, і здають землю в 
оренду – Волинська обласна спілка споживчих 
товариств. Що це за структура та за чий рахунок 
вона живе, «Хроніки Любарта» опишуть згодом. 
А поки що суб’єктивний погляд з сесійної зали – 
як «добазарюються» обранці громади. 

ПРЕЛЮДІЯ 
Ще ледве дев’ята година, а парковка біля 

міської ради рясно всіяна представниками ма-
лого бізнесу з Центрального ринку. Тут не менш 
як сотня мітингарів, які очікують розгляду пи-
тання про поновлення договорів оренди двох 
земельних ділянок. Чергують міліціонери, кілька 
хлопців у камуфляжі стоять осторонь, п’ють каву 
з паперових скляночок, курять. Журналісти бе-
руть коментарі, депутати поспіхом підбігають до 
мерії, авто ледь їдуть, аби комусь ноги не переїха-
ти. Одне слово – біля мерії ажіотаж. Давненько 
такого не було, новинарям подобається.      

У той час в самій сесійній залі ради місцеві вла-
ди Волновахи та Луцька підписують меморандум 
про партнерство між двома містами, обмінюються 
люб’язностями, подарунками, вшановують хвили-
ною мовчання жертв трагедії, фото на пам’ять, по-
тиск рук, «Слава Україні! Героям слава!». 

На годиннику майже десята, делегація гостей 
зі сходу покидає залу, а на свої місця поступово 
сходяться депутати, журналісти сумками броню-
ють місця, хтось ще перемовляється, що встигне 
випити кави. 

Депутат Андрій Осіпов між колегами з по-
смішкою та запалом говорить, що сесія буде га-
ряча і жорстка. Настрій відверто бойовий. Під-
ходить привітатися депутат Шиба. Питаю, чи 
довго ринкове питання тягнутиметься. Відпові-
дає: «Швидко, дешево і сердито. Думаю, проголо-
сують за продовження на рік. А потім влада змі-
ниться, можна буде щось міняти». Перепитую: «І 
так кожні п’ять років?». Він усміхається: «І так 
кожні п’ять років». 

Тим часом працівники міської ради розно-
сять на столи депутатам мінеральну водичку, 
проекти рішень та партійні прапорці. А на ву-
лиці до мітингарів виходять кілька депутатів та 
чиновників. 

Заступники Святослав Кравчук та Тарас 
Яковлев бадьоро крокують східцями до муні-
ципалітету. «Та то ще нормально», – коментує 
чисельність мітингарів Яковлев. Піднімається 
начальник міліції Ігор Муковоз. Питаю: «Хто па-
рубки в камуфляжній формі?» Відверто зізнаєть-
ся: «Обличчя знайомі усі, але от яку конкретну 
організацію вони представляють саме в цей день 
– відповісти важко». 

ВІДСТУП 
До зали зайшов уже й міський голова, а слі-

дом за ним – молоденькі дівчатка із згортками 
пропаленого по краях паперу, замотаними  різ-
нокольоровими стрічками. Мило, як у школі. 

«Хто це? Що це?» – тривожні питання до 
працівників секретаріату. Дівчатка зі згортка-
ми роздають пакунки депутатам. Кажуть, вони 

художник Луцька Ярослав Матвіїв щось спробу-
вав пояснити про те, що листи на адресу керів-
ництва спілки «писали неоднократно», аби ті хоч 
щось зробили на базарі. Епістолярне захоплення 
мало допомагає. 

Згадуваний Осіпов ділиться здогадками, що 
наркотичний бізнес менш рентабельний, аніж 
здавання в оренду землі спілці, бо вона нібито 
перездає її підприємцям по 100 грн за квадрат. А 
місто несе мільйонні втрати. Григорій Пустовіт 
й узагалі запропонував винести питання рин-
ку на місцевий референдум. Щоправда, в кінці 
2015-го. Чиновники синхронно посміхнулися 
на таку пропозицію. Павло Данильчук говорить 
про штучно створену конфронтацію між під-
приємцями та депутатами. Мовляв, людьми ма-
ніпулюють, нав’язують думку, що «Палиця-не-
Палиця» забере ринок. А насправді влада не веде 
роз’яснювальну роботу, не розробляє стратегію, 
хоча проблема не нова. Своєю чергу, спілка – це 
«приватний сімейний бізнес». 

Депутат Анатолій Бірюков нарікає: винна у 
всьому профільна депутатська комісія. Ігор По-
ліщук пропонує продовжити термін оренди на 
півроку, а потому створити комунальне підпри-
ємство. Євгеній Ткачук узагалі обурюється, що 
він один вийшов до людей поспілкуватися. 

Надають слово підприємцям. Зізнаються, 
що самі стали заручниками спілки, але сім’ї їм 
треба годувати. У подальшому просять створи-
ти робочу групу для напрацювання концепції 
розвитку ринку. 

До слова, під час виступу підприємців ста-
ється конфуз. Підприємець зізналася, що до них 
«виходив депутат від Порошенка». Очевидно, 
жінка помилилися, адже Євгеній Ткачук, який, 
за його ж словами, єдиний спілкувався з підпри-
ємцями, обирався від «Сильної України», а нині 
очолює промерську групу «Рідне місто». 

Посперечавшись ще трішки, депутати 33 го-
лосами з 42 дають спілці згоду на продовження 
договору на 2 роки. Голосування поіменне. Проти 
рішення лише один депутат – Осіпов. Він же ж ки-
дає репліку: «Депутат від Порошенка має присіс-
ти і зачекати, допоки оголосять перерву». На що 
отримав від депутата Ткачука, який прийняв це 
на свою адресу, гаряче зауваження: «Хавало своє 
закрий». 

Обранці одягаються, аби вийти на перерву, 
вшанувати 144 річницю від дня народження Лесі 
Українки. Хтось залишається в сесійній залі, 
хтось зупиняється у «Кава-клубі». На сходовому 
майданчику міськради на мітингарів через вікно 
дивляться депутати Степан Цимбалюк і Володи-
мир Никитюк. З них кепкують: «Володю, ти що, 
не так проголосував, що спускатися боїшся?». 

А вже внизу перед підприємцями слово має 
Євгеній Ткачук. Люди вигукують про підтримку. 
Той їм нагадує, що вони мають його мобільний. 
У разі чого. Колеги збоку жартують: «Та Женік 
на мера може йти. Он, дивися, як Ленін висту-
пає». Минає деякий час, до підприємців спуска-
ється депутат Осіпов. Його залишилося послу-
хати куди менше людей. Але чути готові. Питаю 
жартома в охоронця, який дивитися за цим че-
рез вікно: «Там Ткачук і Осіпов за метр один від 
одного. Ви слідкуєте, аби не побилися?». Він по-
сміхається. Таких прецедентів у Луцьку не було. 
Поки що)

представники Молодіжної ради міста, принесли 
обранцям валентинки. 

Хтось з депутатів розгортає згортки одразу, 
інші навіть не торкаються. «Яке сьогодні число?» 
– перепитує депутат Олександр Пиза, але роз-
писується у валентинці. Очевидно, у взаємності. 
Міський голова, схоже, теж валентинкою задо-
волений. Каже, що це «приємна хвилинка». А от 
Павло Данильчук до згортка навіть не торкаєть-
ся. Перепитую: «Ви не романтичний?» – «Ні, це 
просто для мене не свято». 

Двері до сесійної зали зачинили. Місця за-
йняті усі, окремі журналісти стоять.  На сесії ви-
рішив залишитися голова Волноваської міської 
ради, подивитися на місцеву демократію. 

Починається сесія. Звучить гімн. Павло Да-
нильчук розповідає про жахливе ДТП в Луцьку 
на проспекті Грушевського, під час якого «п’яний 
ублюдок» вбив бійця 28 бригади. Хвилина мов-
чання в пам’ять бійця. 

Далі нетривале з’ясування порядку денного. 
До зали заходять чотири хлопці в камуфляжі. Біля 
стін також стоять представники підприємців рин-
ку. За деякий час до хлопців у формі підходить де-
путат Євгеній Ткачук, ті полишають залу. 

«Ось хто контролює «Правий сектор», – жар-
тує хтось з журналістів. 

БУЛО ДВА – СТАЛО ЧОТИРИ 
Починається розгляд ринкового питання. Ви-

являється, що тут є аж чотири проекти рішення. 
Вони стосуються здачі в оренду спілці двох ді-
лянок розміром 0,5904 га та 2,2125 га.  От тільки 
формулювання тут протилежно різні: постійна 
депутатська комісія пропонує відмовне рішення. 
А ось міський голова – продовжити термін орен-
ди на два роки. Каже, таке рішення ухвалив після 
зустрічі з підприємцями. 

Щодо відмовного рішення доповідає голова 
комісії Володимир Никитюк, знатний у земель-
них справах: «44, 45 питання вносила комісія про 
відмовлення поновлення дії договору оренди для 
обслуговування ринку Центрального на вулиці 

Глушець, 1 Волинській спілці споживчих това-
риств», – каже небагатослівний Никитюк. Пауза. 

«Доповідь закінчено?» – перепитує мер. Ни-
китюк ствердно киває. Депутати явно очікували 
більшого. Полетіли питання: чому комісія вирі-
шила відмовити? Никитюк пояснює, що коли ко-
місія розглядала питання, то всі погодження від 
виконавчих служб були негативні. Знову пауза.

Депутат Сергій Сівак допитується: «Володи-
мир Сергійович «заїкнувся», що є непогодження 
зі службами. У чому ці неузгодження?». Форму-
лювання явно дивує Никитюка, але розговорює, 
а колег усміхає.  

«Я прожив більш як 50 років і не помічав, що 
заїкався. Воно не погоджено архітектурою, бо 
тимчасові споруди на газовій трубі, проводи там 
10 кВт. Земельним не погоджене, бо жодне при-
міщення не має права власності, тому там вільні 
земельні ділянки. Тому і було написано негатив-
не рішення», – каже Никитюк. 

Лунає питання від Ігоря Поліщука: «Скіль-
ки грошей спілка платить за оренду землі?» Мер 
каже, що цифр немає, начальник земельного 
управління теж знизує плечима. Ситуація нага-
дує лекцію, до якої не підготувався жоден сту-
дент. І лише депутат Осіпов запевняє, що 3,6 грн 
за квадратний метр. Вірять йому слабо, знайти 
цифру просять Ларису Соколовську. Пошукала 
та доповідає: спілка платила за більший шматок 
землі 1,7 млн грн орендної плати, а з 1 січня ціна 
буде 2,197 млн грн. Відповідно за меншу ділянку 
платили 446 тис. грн, а з 1 січня – 582 тис. грн. 

Осіпов не заспокоюється, дорікає меру, що, 
якщо з ринком нічого не зробили з 2009 року, коли 
уклали договір оренди, то за два наступні роки 
теж нічого не зміниться. «Я сказав, що сказав. Ще 
є запитання?» – відповідає мер. Милі бесіди між 
собою завжди були коником цих політиків. 

У залі починається дискусія. Андрій Козюра 
просить прокуратуру з’ясувати, чому чиновни-
ки спочатку не візують рішення, бо бачать по-
рушення в поновлені договору, а потім ставлять 
свої ствердні підписи. Трішки пізніше головний 
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ХРОНІКЕР
Світові ЗМІ обговорюють успіхи українських 
волонтерів і те, як вони можуть перемогти у війні 
з сепаратистами на сході країни. Окремі видання 
говорять про небезпеку російської експансії, 
яка може призвести до широкомасштабної 
війни, адже деякі країни, зокрема Україна, вже 
продемонстрували готовність боротися з 
«російським імперським деспотизмом». 

Американська газета «New York Times» пише про 
українських «воїнів Facebook», волонтерів, які за 
допомогою соціальних мереж збирають кошти, 
обладнання, медикаменти та багато іншого 

для військових на сході України. Волонтери не 
використовують офіційні бюрократичні канали, 
які вимагають часу та низки паперів, що є 
неприпустимим у часи війни, зазначає видання.

Більше того, Україна залишається однією з 
найбільш корумпованих країн світу. Тобто 
бюджетні гроші, які можна витрачати, 
задовольняючи запити волонтерів, найімовірніше, 
вже розкрадені чи розтрачені марно, пише газета. 

«Українське громадянське суспільство все частіше 
робить те, що держава зробити не в змозі. Те, 
що держава забезпечити не може, знаходять 

громадяни. Там, де держава є повільною та 
нерішучою, громадяни діють швидко та зібрано», – 
пише «New York Times». 

Через це міжнародна спільнота має змінити 
стратегію своєї допомоги Україні. США та 
ЄС мають надати кошти, які оминатимуть 
корупційну владу України та потраплятимуть 
у руки організацій громадського суспільства. 
«Щоб перемогти сепаратистів на сході країни, 
фінансувати варто український народ, а не лише 
уряд країни», – йдеться у матеріалі відомого 
американського видання.

ВОЛОНТЕРИ: 
ХТО З КИМ І ЗАРАДИ ЧОГО?

О

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ, 
ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ НА ВОЛИНІ 
1. Волинська обласна організація Української 
спілки ветеранів Афганістану (Луцьк).
2. Громадська організація «Самооборона 
Майдану» (Луцьк).
3. Громадська організація «Автомайдан 
України» (Луцьк).
4. Волонтерська група «Волинь SOS» (Луцьк).
5. ВОГО «Фундація розвитку громад» (Луцьк).
6. Волонтерська група «Поліські партизани» 
(Луцьк).
7. Обласний координаційний центр 
допомоги учасникам  АТО (Луцьк).
8. Координаційна рада щодо соціаль-
ного захисту сімей мобілізованих військо-
вослужбовців при луцькому міському голові.
9. Громадська організація «Об’єднання 
«Активіст» (Володимир-Волинський).
10.  Громадське формування «Народна 
Самооборона» (Рожище). 
11. Ковельський центр допомоги 
військовослужбовцям та членам їх сімей.
12. Громадська організація «Християни- 
волонтери» (Любомль).
13. Горохівський волонтерський центр.
14. Благодійна організація «Нововолинський 
центр допомоги військовослужбовцям».
15. Координаційний центр допомоги 
учасникам АТО  (Камінь-Каширський).
16. Громадська організація «Комітет 
громадського спротиву» (Ковель).

Алла САДЕЦЬКА

дразу ж після зміни влади в країні та 
з початком війни небайдужі українці 
розгорнули кампанію зі збору 

ресурсів на підтримку війська. Громадянське 
суспільство відчуло відповідальність за 
збройні сили, створивши унікальне явище 
– забезпечення армії шляхом добровільних 
пожертвувань. 

Точної дати утворення волонтерського руху 
немає, оскільки це було доволі стихійне, утім 
цілком закономірне явище. Та, без сумніву, по-
чатком цієї хвилі можна вважати волонтерський 
порив під час Євромайдану. Потому, після анексії 
Росією Криму, волонтери мобілізувалися із допо-
могою вимушеним переселенцям. А вже у травні-
червні, із посиленням діяльності сепаратистів на 
Донбасі, сформувалася більш-менш розгалужена 
система допомоги армії.

Рух виникав стихійно з ініціативи окремих 
волонтерів, що зрештою об’єднувалися в групи. 
З часом з’явилися лідери, що привели роз’єднані 
самоорганізовані групи до централізованого ке-
рування, а відтак – до посилення впливу на дер-
жавний апарат та ефективність допомоги. 

Потреба у волонтерському русі була зумов-
лена цілком очевидними і прикрими факторами. 
Нашому війську критично бракувало елементар-
ного – одягу, засобів особистого захисту, медика-
ментів, їжі, а надто – не було грамотної логістики, 
вчасного забезпечення цими ресурсами. Не менш 
важливі причини – слабка виробнича база і від-
сутність належного забезпечення технікою. Са-
мотужки не давала ради держава і з достатньою 
підтримкою біженців із Криму та Донбасу. 

На державному рівні про чіткий реєстр волон-
терських організацій заговорили тільки наприкін-
ці минулого року, коли 5 грудня Міністерство фі-
нансів затвердило порядок формування та ведення 
реєстру волонтерів АТО. Тому й про досконалість 
переліку волонтерських організацій говорити на-

разі не доводиться. Хоча можемо впевнено ствер-
джувати, що нині в Україні ефективно діють сотні 
таких волонтерських спільнот й ініціатив.

У ПЕРЕДОВИКАХ – 
ЛУЦЬК І КОВЕЛЬ

«Хроніки Любарта» спробували проаналі-
зувати, які волонтерські середовища діють на 
Волині й чи є серед них такі, довіряти яким не 
варто. З огляду на те, що тих, хто нині називає 
себе волонтерами, з’явилося дуже багато, зви-
чайному громадянину, що бажає пожертвувати 
свої кошти, зорієнтуватися вкрай непросто.

Наприкінці січня за домовленістю волинської 
влади та представників волонтерських середовищ 
створено Координаційний центр волонтерських 
організацій у Волинській області. У нього вхо-
дить майже два десятки організацій, які діють як 
у Луцьку, так і в районах. І саме з ними найтісніше 
співпрацює Волинська облдержадміністрація. 

На Волині є два волонтерські середовища, які 
можна наразі називати найпотужнішими в регі-
оні. Одне з них – у Луцьку, інше – в Ковелі. 

Перше – Волинський координаційний центр 
допомоги учасникам АТО, що офіційно запра-
цював минулоріч у жовтні, хоча його активіс-
ти діяли з весни-літа. Його створили активісти 
«Самооборони Волині», волонтери і переселенці. 
До структури центру належить кілька відділів: 
юридичної допомоги учасникам АТО, розшуку 
полонених і безвісти зниклих бійців, допомоги 
пораненим бійцям та їхнім родинам, допомоги 
родинам загиблих бійців, логістичної допомо-
ги для учасників АТО. Ще одне потужне серед-
овище сформувалося у Ковелі навколо Наталії 

Соколової (Попової). Це – Ковельський центр 
допомоги військовослужбовцям та членам їхніх 
сімей. Тут надають допомогу пораненим, шука-
ють зниклих безвісти, опікуються звільненням 
полонених та заручників і загалом допомагають 
учасникам АТО і їхнім рідним. 

Не варто забувати й про Володимир-
Волинський, де базувалася 51-ша ОМБР. Навесні 
у місті сформувалося сильне волонтерське се-
редовище, одним із лідерів якого був місцевий 
підприємець Костянтин Зінкевич. Власне, во-
лонтери з усієї області працювали на забезпечен-
ня усім потрібним бійців тамтешньої військової 
частини. Утім після розформування ОМБР ситу-
ація у Володимирі-Волинському дещо змінилася, 
проте найактивніші волонтери об’єдналися у 
громадську організацію «Об’єднання «Активіст» 
й продовжують допомагати війську. 

Волонтери і благодійники працюють прак-
тично у кожному районі й місті Волині. Десь це 
– локальні ініціативи, десь – регулярна й нала-
годжена робота. У тому ж Ковелі й Володимирі-
Волинському названі волонтерські середовища 
зовсім не єдині. Та найбільше волонтерів діє в 
обласному центрі. Серед них є й такі, які пра-
цюють практично самотужки – хтось опікуєть-
ся пораненими чи переселенцями, хтось надає 
юридичну чи психологічну допомогу. 

До допомоги війську й переселенцям долу-
чаються місцеві творчі тусовки, молодіжні орга-
нізації, чимало благодійних акцій відбувається 
серед школярів і студентства. 

У супермаркетах, аптеках й багатьох інших 
установах часто можна побачити скриньки для 
збору коштів. Збирають у магазинах і продукти 
для відправки на фронт. Зазвичай волонтери до-

мовляються із адміністрацією магазинів. Усім 
вигідно – і волонтери працюють, і товар прода-
ється швидше. 

Як розповідають самі волонтери, чимало біз-
несменів жертвують власні і часто досить вели-
кі кошти без жодного розголосу. Натомість про 
свою діяльність вимушені звітувати благодійні 
фонди й волонтерські організації. Хоча до звітів 
останніх можуть бути претензії. Передусім через 
те, що не завжди є змога задокументувати до-
ставлену на передову допомогу. 

«Хроніки» поцікавилися у прес-служби во-
линської міліції, чи надходили до правоохорон-
ців скарги на нечесних волонтерів. За словами 
речника УМВС в області Оксани Блищик, інфор-
мації про шахрайські дії волонтерів поки не над-
ходило. Натомість траплялися випадки крадіжок 
благодійних скриньок.

«Ми не можемо радити людям, кому довіря-
ти більше, а кому менше. Бо волонтерів справді 
дуже багато. Часто виникають сумніви з приво-
ду збору коштів у скриньки на вулицях. Але це 
справа добровільна, рішення ухвалює той, хто 
кидає гроші у такі скриньки. Ми радимо переві-
ряти документи в людей, що збирають кошти та 
речі. А якщо є певні сумніви, то краще шукати 
надійні волонтерські організації», – пояснила 
Оксана Блищик. 

За словами джерел «Хронік Любарта», у Луць-
ку варто прискіпливо ставитися до збору коштів 
від представників добровольчого батальйону МВС 
«Свята Марія». Як аргумент –керує цим батальйо-
ном Дмитро Лінько, 27-річний народний депутат 
від Радикальної партії Олега Ляшка. Подейкують, 
зібрані кошти не йдуть за призначенням. Утім це 
не ствердження, а радше застереження. 
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АТЛАНТ РОЗПРАВИВ БУЛКИ
Х

ІЗ ВОЛОНТЕРА – У ПОЛІТИКИ
Волонтерство в нинішніх реаліях набуло 

надзвичайного розмаху. Саме тому експерти 
припускають, що чимало людей із волонтерсько-
го середовища (як і з середовища фронтовиків-
добровольців) плавно перейдуть у площину по-
літичну. Все-таки на осінь заплановано місцеві 
вибори. Не забувають про це і наші олігархи, які 
«відчули» політичну вигоду від підтримки во-
лонтерства ще навесні, якщо не раніше. 

Підстави так міркувати цілком виправдані 
й очевидні. Що стосується таких олігархічних 
планів на Волині, то можна припускати, що во-
лонтерка Наталія Соколова, яка є помічником-
консультантом нардепа Степана Івахіва, бало-
туватиметься до Волинської обласної ради. У 
будь-якому разі вона могла б представляти ін-
тереси групи компаній «Континіум» (Ігор Єре-
меєв, Степан Івахів). 

Активно допомагає військовим і благодійний 
фонд «Європейський вектор» ще одного волин-
ського бізнесмена-нардепа Сергія Мартиняка, 
помічник якого Олександр Пиза, що нині є депу-
татом Луцькради, на майбутніх місцевих вибо-
рах теж, очевидно, буде балотуватися. Можливо, 
у ту ж Волинську облраду. 

Благодійний фонд «Новий Луцьк» Ігоря Па-
лиці, який нині є губернатором Одещини, теж 
активно дбає про потреби військових. І, ясна річ, 
його представники теж не лишаться осторонь 
виборів. Але робота цього фонду зорієнтована 
не лише на фронт.  

Однією з найактивніших благодійних струк-
тур щодо підтримки війська є фонд «Волинь-
2014», засновником якого є гендиректор 
«Модерн-Експо» Петро Пилипюк. Імовірно, ра-
зом із місією соціально відповідального бізнесу 
він з партнерами готує для себе правильну по-
літичну репутацію. 

При міському голові Луцька діє Координа-
ційна рада щодо соціального захисту сімей мо-
білізованих військовослужбовців, яку очолює 
колишній заступник обласного військового ко-
місара, волонтер Ярослав Мудрик. Подейкують, 
цього чоловіка у своїх лавах прагнула бачити 
«Батьківщина». Тож можна припускати, що він 
теж може стати політичним гравцем на най-
ближчих виборах, тільки-от від якої партії – пи-
тання відкрите. 

Участь у місцевих виборах можна пророку-
вати і середовищу депутата Луцькради Андрія 
Осіпова («Сила людей»), його дружини Ірини 
Осіпової та кандидата до ВР від «Самопомочі» на 
минулих парламентських виборах Юлії Вусенко. 
Вони теж ведуть активну волонтерську роботу 
від початку російської агресії. Працює їхній бла-
годійний фонд «Карітас-Волинь».

Серед волинських партійних осередків чи не 
найбільше допомагає бійцям на фронті ВО «Сво-
бода». І насамперед тому, що чимало свободівців 
нині на війні. От про них здебільшого партійці 
й дбають. 

Логічною буде й участь у виборах успішного 
володимир-волинського підприємця й волон-
тера Костянтина Зінкевича, який на осінніх ви-
борах до парламенту, будучи самовисуванцем, 
посів друге місце. 

А от зовсім не потребують політичних диві-
дендів сільські голови, які щоденно опікуються 
своїми мобілізованими односельчанами. І таких 
прикладів на Волині – десятки.

*****
Політичні експерти говорять про спроби 

олігархів об’єднати волонтерські середовища в 
державі «під себе». Бо волонтерам нині найбіль-
ше довіряє електорат. Та поки одні готуються до 
виборів, а інші забезпечують військо, ми почи-
наємо вірити в ілюзію, що з волонтерами мож-
на виграти повномасштабну війну. Та допоки із 
мирної української землі їдуть бусики з одягом 
та їжею, по ту сторону до нас наближаються де-
сятки вантажівок з найновішим озброєнням. І 
ніхто про них не знає…

Андрій ЛУЧИК

ліба і видовищ! Цей 
широко відомий вислів 
римського поета-

сатирика Ювенала найближчим 
часом може набути свого 
первісного, безпосереднього 
значення.

Громадяни перестають бути 
тупим бидлом, яке постійно доїть 
влада. Мало-помалу народ почи-
нає усвідомлювати, що чиновник 
– лише найнятий працівник, який 
живе за рахунок платників подат-
ків. Тому все частіше популістська 
поведінка влади в стилі «хліба і ви-
довищ» стає неефективною.

Більше того, незабаром через 
стрімке зниження рівня достатку 
українців в цього ж народу закін-
читься хліб. І держава тут нічим 
не зарадить. Його просто немає у 
державних коморах. Золотовалют-
ні запаси Нацбанку на нулі, гривня 
щодня встановлює нові рекорди 
падіння, держрезерв розграбова-
но, попереду – стрімке здорожчан-
ня енергоносіїв та комунальних 
послуг. Додайте війну на сході, 
відсутність реальних реформ та 
належної боротьби з корупцією. 
Перемішайте це все з дефіцитом 
бюджету – і на виході отримаємо 
вибухонебезпечну суміш нових 
громадських протестів.

Киньте сюди ФСБшного сірни-
ка – і голодні бунти на весну забез-
печені. Це й буде видовищем. А як 
же хліб?

Але давайте, відкинувши усі-
лякі алегорії, трішки поговоримо 
про хліб як продукт харчування. 

Хліб завжди був однією з го-
ловних страв українського столу. 
«Хліб усьому голова», «Дурне, як 
сало без хліба», «Не буде хліба, не 
буде й обіда», – ці та інші прислів’я 
й приказки про хліб ще раз демон-
струють важливість цього продук-
ту в раціоні українця.

Хліб завжди був мірилом до-
статку пересічного українця. На-
приклад, моя покійна бабуся за-
вжди рахувала свій достаток в 
еквіваленті хлібних буханців ще 
задовго до того, як ми почули про 
індекс «Біг-Мака». 

«Раніше за свою пенсію я могла 
купити 300 буханців білого хліба, 
а зараз – тільки 100», –¬ пам’ятаю, 
нарікала колишня сільська учи-
телька.

ПОЛІТЕКОНОМІЯ
Тепер перед владою виникла 

реальна загроза підняття ціни на 
цей вид продукту. А це означає не-
вдоволення громадян, яким ніхто 
й ніколи не розповідав про закони 
економіки.

Держава усіляко стримує ріст 
цін. Наприклад, згідно із офіцій-
ними даними Державної служби 
статистики, тільки хліб і хлібопро-
дукти в Україні за січень 2015 року 
здорожчали на 4,8%. При цьому 
окремо вартість хліба виросла 
лише на 2,9%. Загалом від початку 
2014 року вартість хліба в Україні 
збільшилася на 30%. При цьому 
інші хлібопродукти подорожчали 
більш ніж на 41%.

Частково така метаморфоза 
криється в переліку споживчого 
набору товарів, згідно з яким ви-
значається індекс споживчих цін. 
Наприклад, до категорії «хліб і 
хлібопродукти» відносять такі 
підкатегорії: рис, хліб, макаронні 
вироби, кондитерські вироби з бо-
рошна, інші продукти. 

А ось до самої підкатегорії 
«хліб»  належать такі продукти, 
як хліб пшеничний з борошна ви-
щого ґатунку; хліб пшеничний з 
борошна першого ґатунку; хліб 
житній, житньо-пшеничний; хліб 
заварний; батон; багет. 

Тобто в підкатегорії змішані і 
дешеві сорти хліба, і дорогі. На ви-
ході маємо гарні статистичні дані.

ЩО ТАКЕ 
СОЦІАЛЬНИЙ ХЛІБ?

Населення дуже чутливе до ці-
нових коливань на хліб. А політи-
кам завжди хочеться сподобатися 
своєму народові. Але от біда: у дер-
жави немає живих грошей, щоб за-
безпечити всіх малозабезпечених. 

Натомість вона вигадала «со-
ціальний» хліб. Це дешевий хліб, 
який випікають за спрощеною 
рецептурою: вода, сіль, дріжді та 
суміш борошна першого і другого 
ґатунку. Ані тобі олії, ні маргарину 
чи інших додатків. На такі сорти 
хліба поширюється державне регу-
лювання ціни. Для Волині це мак-
симум 5% рентабельності – для ви-
робника, 6% – для торгової мережі 
й ні копійки більше. І будь-яке під-
вищення потрібно узгоджувати з 
державними органами.

Але який сенс тоді виробнику 
штучно обмежувати свою рента-
бельність і випікати дешевий хліб, 
якщо за тих же умов можна ство-
рити додану вартість (наприклад, 
додавши туди горіхів з насінням) і 
продати буханець дорожче?

Відповідь криється в домов-
леності, що державний Аграрний 
фонд зобов’язаний продавати де-
шеве борошно хлібопекам саме 
для випікання «соціального» хлі-
ба. І тоді за рахунок цінової пере-
ваги вони заробляють на об’ємах 
продажу. Грубо кажучи, вигідніше 
продати два буханці з націнкою 6 
копійок кожен, аніж один буха-
нець з націнкою 10 копійок.

ВОЛИНСЬКА КУХНЯ
Що ж відбувається з хлібом на 

Волині? Ціни ростуть, як і скрізь в 
Україні. Виробники бунтують, хо-
чуть підвищення ціни, влада впи-
рається руками і ногами, каже: не 
можна! 

Ну ось, наприклад, волинський 
губернатор Володимир Гунчик ще 

у листопаді минулого року заяв-
ляв, що до нього регулярно звер-
тається керівництво підприємства 
«Теремно-хліб» із тим, щоби під-
вищити ціну на хлібобулочні ви-
роби.

Як передавав «Волинський ін-
формаційний портал» слова Гун-
чика, це єдине підприємство, яке 
звертається з таким проханням. 

«Ніхто не звертається, тільки 
«Теремно хліб» кожного тижня 
підкидає писульку з їхніми вели-
кими проблемами», – обурювався 
тоді очільник області і додав, що 
проблеми з паливом є у всіх під-
приємств, натомість тільки «Те-
ремно хліб» виступає з вимогами 
про підвищення цін.

Очевидно, пан Гунчик не знав, 
що роботу Луцького КХП-2, на 
елеваторах якого Аграрний фонд 
зберігає своє зерно, фактично па-
ралізовано. А на самих елеваторах 
– миша повісилася, бо зерна там 
немає. Один очільник цього держ-
підприємства ходить в суди, як на 
роботу, а останній – у бігах.

А тому виробники «соціально-
го» хліба випікають його зараз із 
комерційного борошна. А відтак 
не зовсім «вписуються» у норму 
рентабельності.

Можливо, потрібно було б 
спершу налагодити роботу Аграр-
ного фонду в області, а вже тоді 
вимагати щось від виробників, які 
ще щось роблять в цій країні?

А то прийдемо до ситуації, яку 
ще в 50-х роках описувала амери-
канська письменниця Айн Ренд в 
своєму романі «Атлант розправив 
плечі». Тоді уряд тиснув на ви-
робників, встановлював їм анти-
конкурентні бар’єри, в результаті 
чого найталановитіші управлінці 
країни почали зникати. 

Хто такий Джон Голт? Невже 
цю фразу хоче почути влада? Тіль-
ки тоді на хлібному ринку Атлант 
розправить не плечі, а булки.
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ALMA MATER УЧИТИСЯ ПО-НОВОМУ?УЧИТИСЯ ПО-НОВОМУ?

Анастасія ПЕРЕДРІЙ

ван Франко казав, що 
Леся Українка – «єдиний 
мужчина в українському 

письменстві». Про по-чоловічому 
сильну вдачу письменниці свідчить 
фізична та моральна боротьба з 
хворобою, виховання і невзаємні 
почуття.

МАМА-ДЕСПОТ 
І ВПЕРТА ДОНЬКА

У родині Косачів дітям ніколи не 
наказували. Батько Лесі Українки – 
Петро Антонович – передусім говорив 
з ними, як з дорослими. Він поясню-
вав, доводив. Дітей ніколи не назива-
ли «малими», їх називали «молодими 
друзями». 

Хоча фізичного покарання в ро-
дині Косачів не застосовували, подей-
кують, що Олена Пчілка – мама Лесі 
Українки – була досить деспотичною. 
У дитинстві Леся була надзвичайно 
кмітливою та схоплювала все на льо-
ту. Дівчина навчилася читати ще в 
чотири роки, шестилітньою вона вже 
майстерно вишивала, а у дев’ять напи-
сала свій перший вірш. Поетеса знала 
сім мов. Але...попри це, мама вважала 
доньку малорозвиненою.

Утім кажуть, що про деспотизм 
Олени Пчілки не варто говорити в 
контексті якоїсь сваволі. Радше це була 
принциповість і вимогливість. Дитина 
мусить знати, що є якісь принципи, є 
речі, які обов’язкові до виконання. 
Олена Пчілка як мати хотіла впливати 
на вибір своїх дітей. 

До речі, стосунки Лесі Українки 
з мамою були дуже складними: вони 
часто сварилися і не розмовляли. Осо-
бливо конфлікт загострився тоді, коли 
Леся вирішила їхати в Білорусь до 
смертельно хворого на туберкульоз 
коханого Сергія Мержинського. Оле-

на Пчілка була категорично проти цієї 
поїздки, але донька таки поїхала. Після 
смерті Мержинського стосунки в роди-
ні Косачів довго не налагоджувалися. 

ОСВІТА ВДОМА 
І БОРОТЬБА 
З ХВОРОБОЮ

Український поет і видавець Іван 
Малкович якось відзначив, що Леся 
Українка мала блискучу домашню 
освіту і була дуже начитаною. Тала-
новита дитина хоче все, але важливо, 
щоб батьки зауважили, в чому саме її 
талант. Мати не віддавала дітей у мо-
лодші класи гімназії, аби вони там не 
зрусифікувалися. Леся Українка мала 
репетиторів. А батьки не тільки гово-
рили, що і як треба робити, а й влас-
ним прикладом доводили ті речі, які 
слід робити дітям. 

З дитинства у Лесі Українки було 
закладено почуття відповідальності. У 
родині Косачів високо цінували люд-
ську гідність. Коли в Колодяжному 
спалахнула епідемія тифу, Леся ходила 

і особисто робила ін’єкції хворим се-
лянам. Це не ставало проблемою для 
Косачів, бо це були їхні люди. У їх-
ній родині не було того, що так довго 
культивувала радянська система – за-
розумілі пани й безправні селяни. 

Видатна поетеса стала жертвою 
одвічного змагання духу й тіла. Пере-
могти тіло, яке схильне до відпочинку, 
до лінощів – це теж боротьба. Зви-
чайно, у Лесі Українки ця боротьба й 
ці зусилля вимагали набагато більше 
енергії. Для неї принциповим було до-
вести, що може бути такою, як інші. 
І навіть більше: вона може бути кра-
щою, вищою за інших в обраній сфе-
рі. Не тільки вона, а й інші діти Коса-
чів – кожен у своїй сфері – досягнули 
вершин. Але при цьому вони берегли 
пам’ять про рід. 

ВИКОРИСТАНА 
КОХАНКА І ЛИСТИ 
БЕЗ ВІДПОВІДІ

«Щоб не плакать, я сміялась», – 
писала Леся Українка. А що їй лиша-

лося? У неї – перші стосунки, а вона 
в них – використана коханка. Гру-
зинський студент Нестор Гамбараш-
вілі Лесі брехав. Він орендував у неї 
елітну квартиру в центрі Києва, брав 
безплатні уроки французької. Його 
кохання було схоже на розрахунок. 
Леся Українка згодом дізналася, що 
у Нестора є дружина і донька. Але 
поетеса через свою наївність і далі 
шукала йому виправдань. Писала лю-
бовні листи, а Гамбарашвілі читав їх 
і...викидав у смітник, щоб дружина не 
побачила. Врешті грузин попрощав-
ся із Лесею Українкою. Подарував їй 
кинджал, з яким письменниця не роз-
лучалась. 

У свої 26 жінка стала дуже кволою 
і втекла до Ялти. А там – курортне 
повітря і журналіст-революціонер 
Сергій Мержинський. Він теж з тубер-
кульозом. Леся Українка знову закоха-
лася, але слів взаємності від коханого 
так і не почула. Саме Мержинському 
поетеса писала: «Твої листи завжди 
пахнуть зів’ялими трояндами». Він же 
сприймав Лесю лише як подругу та ді-
лового партнера.

У трохи цинічну, кволу, з палич-
кою Лесю закохався Климент Квітка, її 
останній чоловік. Тоді поетесі було 37. 
Пара встигла удочерити сироту Мару-
сю. Леся Українка померла від тубер-
кульозу, так і не ставши мамою.  

* * *
25 лютого виповнюється 144 роки 

від дня народження Лесі Українки. На 
Волині вона прожила майже 25 років – 
із невеликими перервами. Життєвим 
досвідом ділилася у своїх творах, вчи-
ла «без надії таки сподіватись»...

ЄДИНИЙ МУЖЧИНА ЄДИНИЙ МУЖЧИНА 
В УКРАЇНСЬКОМУ В УКРАЇНСЬКОМУ 
ПИСЬМЕНСТВІПИСЬМЕНСТВІ

Андрій ЛУЧИК

17 лютого 2015 року в 
Східноєвропейському університеті було 
видано наказ ректора щодо порядку 
формування навчальних планів бакалаврів 
та магістрів, які навчатимуться у виші. 
Відтак із переліку обов’язкових дисциплін 
виключили політологію, соціологію, 
основи екології, основи права та основи 
економічних знань. Водночас ці дисципліни 
було віддано на вивчення за вибором 
студента.

Саме це стало приводом до публічної дис-
кусії «Чи треба сучасному студентові орієнту-
ватися в політиці», яка відбулася в стінах ВНЗ. 
Зрозуміло, що учасниками дискусії з-поміж ін-
ших були й самі викладачі цих дисциплін, які 
відстоювали своє право на працю. Адже скасу-
вання обов’язковості вивчення курсів автома-
тично призведе до зменшення кількості годин, 
що означатиме скорочення викладацьких ста-
вок, а відповідно – схуднення гаманця кожного 
викладача профільних кафедр або ж взагалі їхнє 
звільнення.

Під час дискусії звучали тези про те, що в 
умовах агресії іноземної держави та низької по-
літичної культури населення скорочувати ці на-
вчальні курси неправильно.

Насправді проблема, яку підняла громад-
ськість, значно ширша, аніж встановлення 
обов’язкового вивчення конкретної наукової 
дисципліни.

Дискусія має точитися довкола якості ви-
пускника вишу. Ким він має бути: спеціалістом 
широкого профілю чи вузькоскерованим фахів-

цем? І чи потрібно у ВНЗ давати знання, які зна-
добляться не тільки в професійній діяльності, а й 
у повсякденному житті?

З одного боку, вузькі спеціалісти – це стан-
дарт західної освіти, до якого ми прагнемо. З ін-
шого боку, неможливо бути хорошим фахівцем, 
якщо ти не маєш елементарних знань із суміж-
них галузей.

На думку автора, політика з децентралізації 
в системі освіти, коли Міністерство віддає право 
вишам самим формувати навчальні програми, – 
правильний крок.

Проте тут уже й самі виші мають ретельно 
підходити не тільки до переліку навчальних дис-
циплін, а й принципів їх вибору.

Наприклад, основою розвитку є вільна кон-
куренція. Принципи конкуренції потрібно за-
проваджувати й під час вибору студентом віль-
них (необов’язкових) дисциплін. 

Як цього можна досягти? Просто дати мож-
ливість кожному викладачеві представити свою 
дисципліну перед студентами на початку на-
вчального року. Фактично провести одну-дві 
пари, завданням яких буде зацікавити студента 
відвідувати саме його лекції. Викладач, який не 
набере мінімально потрібну кількість студентів 
для свого курсу, наступного року позбавляється 
права його викладати.

Тут підуть в хід секретні педагогічні прийо-

ми викладача, щоб зацікавити студента. Буде 
змагання методів і підходів, театральні драми та 
підкуп дотепністю.

Більше того, непрофільні дисципліни на ін-
ших факультетах мають подаватися в спрощено-
му вигляді, щоб (а) не відбити охоту студента від 
вивчення дисципліни, (б) не перевантажувати 
його зайвими знаннями. Головне – продемон-
струвати студенту, як він зможе на практиці за-
стосувати отримані знання.

У моєму розумінні це взагалі мали б бути 
науково-популярні курси. Наприклад, «Попу-
лярна політологія» чи «Популярна економіка». 
Більше того, я радо послухав би курс «Попу-
лярна фізика», не переобтяжений складними 
формулами, але який розповідав би про осно-
вні закони фізики, які діють в усіх сферах жит-
тя. Наприклад, економіст має розуміти, що 
«ніщо нізвідки не береться і нікуди не зникає», 
а політолог знати, що «сила протидії дорівнює 
силі дії». 

Натомість для бакалаврів потрібно макси-
мально скоротити вивчення теоретичних та ме-
тодологічних дисциплін, а залишити їх лише для 
магістрів. 

Також варто переглянути програми навчаль-
них курсів, адже інколи студенти слухають фак-
тично одні й ті ж лекції з нібито різних курсів 
(наприклад, «Історія дипломатії», яка на 90% ду-
блюється з курсом «Всесвітня історія»).

Загалом, реформа освіти – довгий і непро-
стий процес. Як відомо, не помиляється той, хто 
нічого не робить. Тому поспішаймо робити по-
милки!
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КІНОНОВИНИ

П’ЯТНИЦЯ
6 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 04.10 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
20.20 «Сказочная Русь 2015»
21.00 «Вечірній Київ »
22.50 «Світське життя»
23.55 Х/Ф «МІЙ ХЛОПЕЦЬ - 
ПСИХ»
02.20 Х/Ф «МАРЛІ ТА Я»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.50 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Гречанка»
10.15 Т/с «Мамочки»
11.10, 04.10 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський лікар. 
Продовження»
15.45, 16.15 «Судові справи»
16.55 «Сімейний суд»
18.10 «Стосується кожного»
20.00, 04.50 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Колишня дружина»
03.15 Д/ф

04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Студія Вашин´тон
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.00 Т/с «Алькатрас»
11.40, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.20, 16.15 Т/с «Опери»
16.35 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Бригада»
23.20 Х/Ф «СПЕЦІАЛІСТ»
01.20 Х/Ф «ЛАРГО ВІНЧ-2. ЗМОВА 
У БІРМІ»
03.15 Т/с «У полі зору»

06.10 У пошуках істини
06.55 «Моя правда. В’ячеслав 
Узелков. Бій за сім’ю»
07.45 Х/Ф «ТЕРМІНОВО, 
ШУКАЮ ЧОЛОВІКА»
09.30 Х/Ф «Я НЕ ПОВЕРНУСЯ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Моя правда. Родина 
Дудник: Як вибачити зрадника»
20.00, 22.45 «Холостяк - 5»
00.05 Х/Ф «ПРИГОДИ 
КВЕНТІНА ДОРВАРДА - 
СТРІЛЬЦЯ КОРОЛІВСЬКОЇ 
ГВАРДІЇ»
01.55 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 
Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.25, 02.20 Х/Ф «МІСЯЦЬ І 
ОЗЕРО»
12.20 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
12.45 Слово
13.20 Час-Ч
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.20 Віра. Надія. Любов
15.10 Euronews
15.25 Театральні сезони
15.50, 01.20 Музичне турне
17.05 Д/ф
18.15 Новини. Світ
18.55 Т/с «Міс Марпл»
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
04.10 «Надвечір’я»

06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Ера Стрільця-2»
12.35 «Відеобімба»
16.30 Т/с «Розшук»
19.00 Х/Ф «ПІДВОДНЙ КАМНІ»
22.00 Х/Ф «ДІВЧИНА НОМЕР 
ОДИН»
00.00 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДИ 2»
01.50 Х/Ф «ТРИМАЙСЯ, 
КОЗАЧЕ!»

07.40, 15.10 Охоронці Гітлера
08.30, 14.20 Смертельний двобій
09.20, 04.40 Містична Україна
10.10 Шукачі скарбів
11.00, 22.40 Неймовірна 
Австралія
11.50, 17.40 Найнебезпечніші 
тварини
12.40, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 
Скарби зі звалища
16.00, 20.10 У пошуках істини
16.50, 21.00 Правила життя
19.20 У пошуках скарбів
23.30 Наука.UA
00.20 Борджіа: історія клану
02.10, 03.00, 03.50 Д/ф

06.15, 14.00, 15.30, 17.10 Т/с 
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.20, 04.10 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»
12.50, 19.45, 02.05, 03.05 
«Говорить Україна»
18.00, 04.55 Т/с «Безсмертник»
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Шаман 2»
05.40 Т/с «Зимове танго»

06.35, 07.53 Kids Time
06.36 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
07.55, 18.00, 01.00 Репортер
08.00 Єралаш
10.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
15.55 Уральські пельмені
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ»
23.00 Х/Ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ 2»
01.05 Х/Ф «ЗАКОНИ 
ПРИВАБЛИВОСТІ»
02.35 МясорУПка
04.05 Зона ночі

СУБОТА
7 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

07.10, 19.30 «ТСН»
08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 «Маша і ведмідь» 1
09.50 «Світське життя»
10.50, 01.10 Х/Ф «БІЛІ 
ТРОЯНДИ НАДІЇ»
14.40 «Вечірній Київ »
16.30 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 2015»
23.20 Концерт «Тіна Кароль. 
«Сила любові та голосу» на біс»
05.40 Телемагазин

06.50 «Стосується кожного»
08.45 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 Новини
10.00 Х/Ф «БЕРЕЖІТЬ ЖІНОК»
12.35 Т/с «Горобини грона 
червоні»
16.10 Х/Ф «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА»
18.05, 20.30 Т/с «Надія»
20.00, 01.55 «Подробиці»
22.20 Т/с «Тато для Софії»
02.25, 03.15 Д/ф
04.05 Х/Ф «ВПЕРЕД, ЗА 
СКАРБАМИ ГЕТЬМАНА!»

05.50, 12.45 Факти
06.20 М/с «Том і Джері»
06.45 Україна. Код унікальності
07.35 Дістало!
08.35 Громадянська оборона
09.35 Інсайдер
10.30, 13.00, 20.05 Т/с «Апостол»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
22.55 Х/Ф «БІЛЯФУТБОЛУ»
00.40 Х/Ф «АДМІРАЛ»
02.40 Т/с «Неправдива гра»

06.40 Х/Ф «СІМЬ СТАРИХ ТА 
ОДНА ДІВЧИНА»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
12.10 Х/Ф «ПРИБОРКАННЯ 
НОРОВЛИВОГО»
14.00 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
15.50 «Холостяк - 5»
19.00 «Україна має талант!-7»
21.40 Х/Ф «ТЕРМІНОВО, 
ШУКАЮ ЧОЛОВІКА»
23.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»

08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15 Перша студія
10.10 Зроблено в Європі
10.30 Подорожуй першим
11.00 Книга ua
11.30 Д/ф
12.35 Нотатки на глобусі
12.55 Світло
13.20 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
13.55, 02.20 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Спринт (чоловіки)
15.35 Чоловічий клуб. Бокс
16.40 Чоловічий клуб
17.25 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Спринт (жінки)
18.55 Баскетбол. Кубок України. 
Фінал чотирьох
21.00, 05.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 День Янгола
00.05 Концерт «Мамо, вiчна i 
кохана»

06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Т/с «Захист Красіна»
18.00 Х/Ф «ЗНАЙДИ МЕНЕ»
20.00 Х/Ф «МАЙСТЕР»
22.00 Х/Ф «ТРИНАДЦЯТИЙ 
РАЙОН»
23.50 Х/Ф «БІЖИ, НЕ 
ОЗИРАЮЧИСЬ»
02.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»
03.05 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ДОЛИНА»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.40 У пошуках істини
09.20, 21.30 Історія світу
12.00 Джекі Кеннеді: перша леді
13.00 Неймовірна Австралія
16.00 Дивовижна історія речей
17.50 Приховані королівства
20.30 Єлизавета І
00.30 Борджіа: історія клану
02.00 Скарб.ua
02.40 Війна всередині нас
04.00 Гордість України
04.40 Містична Україна

07.00, 15.00, 19.00, 03.20 Події
07.10 Т/с «Зимове танго»
09.00 Відверто з Машею 
Ефросініною. Ані Лорак
10.00 Зірковий шлях. Дайджест
11.00 Співай як зірка
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Селянка»
17.10, 19.40 Т/с «Сила кохання»
22.00 Т/с «Відпустка влітку»
00.00 Т/с «Шаман 2»

07.45 М/с «Аватар: Легенда про 
Корру»
10.00 Ревізор
12.10 Страсті за Ревізором
14.05 Т/с «СашаТаня»
18.40 Х/Ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ»
20.40 Х/Ф «ЗМІШАНІ 
ПОЧУТТЯ»
22.35 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПОЛЮВАННЯ»
00.35 Т/с «Геймери»
03.55 Зона ночі
05.35 25-й кадр

НЕДІЛЯ
8 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2: пригоди 
в Арктиці» 09.45 «Маша і ведмідь» 
10.25 «ТСН» 11.10, 03.55 «Світ 
навиворіт» 12.05 «Принци 
бажають познайомитися 2» 13.15 
«Поверніть мені красу» 14.40 Х/Ф 
«КОХАННЯ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ 
- 3» 18.30 «Українські сенсації» 
19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 4» 23.25 Х/Ф 
«ЗАХИСНИК» 01.10 Д/ф
02.20 Х/Ф «ТАНЦЮЮТЬ УСІ»

06.25 Х/Ф «БЕРЕЖІТЬ ЖІНОК»
08.40 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
10.55, 03.35 Х/Ф «ЛЮБЛЮ 9 
БЕРЕЗНЯ»
12.20 Х/Ф «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА»
14.05 Т/с «Ангел в сердце»
18.10, 22.00 Т/с «Минус один»
20.00, 04.55 «Подробиці тижня»
23.50 Т/ф «Надія»
03.10 Д/ф

06.55 Х/Ф «НАЦІОНАЛЬНА 
БЕЗПЕКА»
08.30 Зірка YouTube
09.45 Дивитись усім!
10.40, 13.00 Т/с «Алхімік»
14.55 Т/с «Бригада»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «БІЙ З ТІННЮ-3. 
ОСТАННІЙ РАУНД»
22.50 Х/Ф «БІЙ З ТІННЮ-2. 
РЕВАНШ»
01.15 Х/Ф «БІЙ З ТІННЮ»
03.20 Х/Ф «ГЛИБИННА ЗІРКА 
ШІСТЬ»

06.20, 00.45 Х/Ф «МЕРІ 
ПОППІНС, ДО ПОБАЧЕННЯ!»
09.00 «Все буде смачно!»
12.00 «Караоке на Майдані»
12.50 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
16.20 «Україна має талант!-7»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.35 «Один за всіх»
21.45 «Детектор брехні 7»
22.50 «Я соромлюсь свого тіла 2»
03.10 Нічний ефір

07.30 Шеф-кухар країни
08.25, 01.00 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15 Як це?
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.10 Казки Лірника Сашка
10.20 Школа Мері Поппінс
10.55 Хочу бути
11.20 Х/Ф «ІСТОРІЯ КІНО В 
ПОПЕЛАВАХ»
13.10 Православний вісник
13.35 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
14.10, 03.40 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Гонка переслідування
15.15 Фольк-music
16.20 Театральні сезони
16.55 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Гонка переслідування (жінки)
18.00, 22.15, 04.30 Д/ф
19.00 Х/Ф «ШОКОЛАДНІ 
ПОЦІЛУНКИ»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Х/Ф «ЗДРАСТУЙТЕ, Я 
ВАША ТIТКА!»
01.20 Музичне турне

09.15 Х/Ф «МАЙСТЕР»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Бушидо»
13.50 16 Тур ЧУ. Волинь - 
Чорноморець
16.00 WSB Всесвітня серія боксу: 
Mexico Guerreros (Мексика ) - 
Ukraine Otamans (Україна)
19.15 16 Тур ЧУ. Карпати - Дніпро
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «БЕХЗАТ: АНКАРА У 
ВОГНІ»
01.20 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДИ»
02.50 Х/Ф «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»

06.00, 02.00 Скарб.ua
06.50 Легенди бандитської 
Одеси
08.30 У пошуках істини
10.10, 21.30 Історія світу
12.00 Смерть королеви-коханки
13.00 Витівки природи
16.00 Справжні багатства Землі
17.50, 04.40 Містична Україна
20.30 Джекі Кеннеді: перша леді
00.30 Борджіа: історія клану
02.40 Війна всередині нас
04.00 Гордість України

07.00, 08.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною. 
8 березня
09.00 Відверто з Машею 
Ефросініною. Дар’я Малахова
10.00 Т/с «Сила кохання»
13.50, 20.00 Т/с «Погляд з 
вічності»
19.00, 05.35 Події тижня з 
Олегом Панютою
22.20 Т/с «Слід»
23.15 Великий футбол
01.00 Т/с «Шаман 2»
04.05 Т/с «Відпустка влітку»

05.50 М/с «Губка Боб - 
Прямокутні штани»
09.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
10.15 М/с «Історії Тома і Джеррі»
12.30 Уральські пельмені
13.30 Т/с «Мажор»
18.40 Х/Ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ 2»
20.40 Х/Ф «З 8 БЕРЕЗНЯ, 
ЧОЛОВІКИ!»
22.55 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ РИБОЛОВЛІ»
01.00 Т/с «Геймери»
04.05 Зона ночі
05.45 25-й кадр

«ОСКАР-2015»: 
«БЬОРДМЕН» СТАВ 
НАЙКРАЩИМ
zaxid.net

У ніч на 23 лютого в лос-анджелеському 
театрі «Долбі» (раніше він називався «Ко-

дак») оголошено володарів премії «Оскар». 
Найбільше номінацій (9) було у фільмів 
«Бьордмен» (отримав 4) та «Готель «Гранд Бу-
дапешт» (отримав 4), 8 номінацій у «Гри в 
імітацію» (у підсумку отримав 1).

Вів церемонію американський актор, 
співак та ілюзіоніст Ніл Патрік Гарріс.

Найкращий фільм – «Бьордмен» 
(реж. Алехандро Гонсалес Іньяріту).

Фільм про актора, що колись був 
зіркою-супергероєм, а зараз намагається повернути 
колишню славу на бродвейській сцені. Дивовижна су-
міш комедії та драми, приправлена дрібкою містики.  

Найкраща чоловіча роль – Едді Редмейн («Стівен 
Гокінс. Теорія усього»).

Очікувана перемога 33-річного і не надто відомого 
Едді Редмейна за роль видатного фізика Стівена Гокін-
са. Роль яскрава, зіграна добре, але не так віруозно, як, 
наприклад, роль, яку зіграв Стів Карел у «Мисливці на 
лисиць». Зрештою, обидва фільми зараз у прокаті, тож 
можна легко в тому переконатися.

Найкраща жіноча роль – Джуліанна Мур («Усе ще 
Еліс»).

Акторка зіграла роль професора лінгвістики, у якої 
одного дня діагностують хворобу Альцгеймера. 

Найкраща чоловіча роль другого плану – 
Дж.К. Сіммонс («Одержимість»).

Ще до «Оскара» ця роль отримала найбільше ви-
знання. Роль диригента та жорсткого викладача у 
фільмі про джаз та одержимість фахом – лише одна із 
складових успіху цієї непересічної картини.

Найкраща жіноча роль другого плану – Патриція 
Аркетт («Юність»).

Перемога у цій номінації була чи не найпрогнозо-
ванішою. Патриція Аркетт отримала за цю роль без-
ліч нагрод. Що і не дивно, адже вона віддала фільму 
Річарда Лінклейтера 12 років життя (саме стільки він 
знімав картину).

 Найкращий режисер – Алехандро Гонсалес Іньяр-
ріту («Бьордмен»).

Найкращий сценарій – Армандо Бо, Алехандро 
Гонсалес Іньярріту, Ніколас Джіакобоне, Олександр 
Дінеларіс («Бьордмен»).

Найкращий адаптований сценарій – Грем Мур 
(«Гра в імітацію»).

Біографія знаменитого математика Алана Тьюрін-
га вже сама по собі нагадує сценарій фільму. І тільки 
минулого року норвезький режисер Мортен Тільдум 
заповнив нарешті білу пляму у байопіках. Сценарій 
написано делікатно та динамічно водночас.

Найкращий анімаційний фільм – «Місто героїв».
Режисери Дон Голл та Кріс Вільямс екранізували 

маловідомий комікс, у якому юний винахідник та його 
робот мають стати на захист свого міста.

Найкращий монтаж – «Одержимість».
Найкраща операторська робота – Еммануель Лю-

бецкі («Бьордмен»).
Найкращі спецефекти – «Інтерстеллар».
Найкращий саундтрек – Александр Деспла («Го-

тель «Гранд Будапешт»).
Найкраща пісня – «Glory» («Сельма»).
Пісня уже має в своєму активі «Золотий глобус». 

Авторами її є  Джон Ледженд і репер Common. Фільм 
розповідає про Мартіна Лютера Кінга.

Найкраще художнє оформлення – «Готель «Гранд 
Будапешт».

Найкращий документальний фільм – «Громадя-
нин чотири».

Найкращий фільм іноземною мовою – «Іда» 
(Польща).

Лаконічна чорно-біла стрічка Павла Павліковсько-
го вже має звання найкращого європейського фільму.  
Дія картини відбувається на початку 60-х. Іда – по-
слушниця, яку сиротою віддали у монастир. Ігуменя 
намовляє її перед висвяченням відвідати тітку Ванду, 
єдину живу родичку. Тітка розповідає Іді про її бать-
ків і долю сім’ї. Вони їдуть на батьківщину, де загинула 
їхня родина. Без сумніву, «Іду» можна назвати одним 
із найсильніших фільмів року.

НИ
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КІНОРЕЦЕНЗІЯ

ТАРТАК КЛИЧЕ НА 
КОНЦЕРТ У РІДНОМУ МІСТІ
Шанувальники гурту «Тартак» мають нагоду 
розважитися у компанії улюблених музикантів, які 
нещодавно відсвяткували своє 18-річчя. 
28 лютого у луцькій броварні «Карабас Барабас» (вул. 
Винниченка, 4) тартаківці заграють свої старі хіти і 
презентують нові пісні. У день концерту квиток коштуватиме 
100 гривень, у передпродажі – 80 гривень. Початок о 21:00.

DZIDZIO ЗУСТРІНЕ 
ВЕСНУ У ЛУЦЬКУ
Аж два концерти в один день 
дасть популярний український гурт 
«Dzidzio» у Луцьку. Музиканти-коміки 
розважатимуть волинян 2 березня 
у Волинському облмуздрамтеатрі 
(Театральна площа, 2). 
Перший концерт – о 16:00, другий 
концерт – о 19:00. Квитки від 99 гривень, 
придбати їх можна в касі драмтеатру. 
Дітям до шести років з батьками вхід безплатний. Деталі за 
телефонами: (0332) 72-54-60, (0332) 72-53-03, (050) 881-27-95.

КАПРАНОВИ РОЗКАЖУТЬ, 
ЯК ЛЮБИТИ УКРАЇНОК
Письменники, видавці та ще й музиканти брати 
Капранови невдовзі завітають до Луцька. 
Віталій та Дмитро Капранови розкажуть волинянам 
про «справжню чоловічу роботу», іронізуватимуть над 
нерадивими українцями, нагадають про «кобзареп», 
представлять програму «Любіть українок» з новими текстами. 
Дійство відбудеться 4 березня у Палаці культури міста Луцька 
(вул. Богдана Хмельницького, 1). Початок о 19:00. Вартість 
квитків від 30 до 80 гривень. Телефони для довідок: (097) 876 
42 15, (095) 031 32 80.

АФІША

Сергій МАРТИНЮК

«КІБЕР» 
(США, 2015)
Режисер: Майкл Манн
Нове творіння Манна, яке кри-

тики встигли охрестити справжнім 
«цифровим» вестерном, епічним 
зразком «менйстрім техно-нуару», 
попри присутність в кадрі во-
льового та харизматичного Кріса 
Хемсворта, так і не зуміло в межах 
свого хронометражу втримати ува-
гу навіть такого неперебірливого 
кіношника, як я. Історія змагання 
добрих та поганих хакерів на тлі од-
нієї з наймасштабніших кібератак в 
сучасній історії людства як привід задуматися над технологічними 
перспективами розвитку людства… Рекомендую суто тим, хто в 
темі, а також поціновувачам техніцизмів у кінематографі. Можли-
во, і зайде. 

«ХАЙТАРМА» 
(Україна, 2012)
Режисер: Ахтем Сейтаблаєв
Трагічна історія депортації 

сталінським режимом кримських 
татар у 1944-му… Незважаючи на 
низку технічних моментів і деяку 
історичну поверховість, яка, про-
те, може бути тільки моїм інди-
відуальним враженням, стрічка 
вийшла дуже і дуже сильною. Без 
озирання на те, що витвір україн-
ський і події на екрані знову по-
кликані хапати за живе глядача. 
Актуальність фільму беззаперечна: 
минають десятиліття, змінюються 
назви режимів, імена тиранів, але почерк шовіністів, політичних 
імперіалістів-лицемірів лишається незмінним. Історія, яку по-
трібно читати (в нашому випадку дивитися) з бромом, як писав 
один класик-державотворець початку 20 ст. Видається мені, що на 
історичному поприщі український кінематограф у майбутньому 
чекають справжні шедеври. Головне – позбутися шароватництва в 
головах і дати дорогу молодим акторам, сценаристам (!) та режи-
серам. А фільм раджу!

«СУПЕРНЯНЬ» 
(Франція, 2014)
Режисери:  Ніколас Бенаму, 
Філіпп Лашо
Коли французи намагаються 

схрестити типовий і традиційний 
кістяк французької комедії зі шкі-
рою та прикидом голлівудського 
підліткового кіно, на фініші вихо-
дить ще та парадоксальна штуко-
вина. І все б нічого – але не були 
б французи французами, якби на 
завершення своєї трешової історії 
не почали моралізаторствувати. 
А так історія одного недалекого 
мена, який за збігом обставин став 
нянькою та був втягнутий у цілу кавалькаду місцями несумісних 
з життям пригод, викликає легко зверхній усміх у загартованих 
«американськими пирогами» і «проектами х» глядачами. Втім до-
бра дружна компанія з усіма супровідними атрибутами вечірніх 
кіношних паті нададуть фільму потрібного шарму. Можна, кому 
можна! 

«ЯКЩО 
Я ЗАЛИШУСЬ» 
(США, 2014)
Режисер: Р. Дж. Катлер
Фільм, який гордо може вже 

називати себе класикою підліт-
кової мелодрами і який вже в со-
цмережах набув статусу ледь не 
культового. Не з моєї вродженої 
сентиментальності, а радше з при-
сутності на екрані Хлої Морец та 
обігрування теми важливості му-
зики в нашому житті, стрічка теж 
припала мені до душі. Можливо, й 
тому, що я не чекав більшого, ніж 
міг передбачити, читаючи анонси 
до фільму Катлера… Плачевна іс-
торія дівчинки, яка після ДТП впадає у кому і душа її, блукаючи 
коридорами лікарні та своїм минулим, намагається вирішити, 
куди має вирушити далі – повернутись до життя в тілі дівчини 
чи гайнути за межу. Якщо правильно мене зрозуміли, то все-таки 
радив би. 
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е дуже добротний бойовик-
екшн. Драматичний сюжет, 
блискучий саундтрек, 

пронизлива гра акторів, відмінно 
поставлені бойові сцени. 
«Американський снайпер» 
заснований на реальних подіях, 
сценарій написано за книжкою 

мемуарів, і таким фільмам вірю 
завжди більше. Тим більше, що 
картини Клінта Іствуда (режисера 
чи актора) також завжди зрозумілі 
й правдиві. 

Отож, історія американського 
снайпера прикриття Кріса Кайла, яко-
го посилають на війну в Ірак. Кайл – 
снайпер підрозділу «морських коти-
ків» ВМС США, який під час війни в 
Іраку за свої здобутки – 160 підтвер-
джених влучань із загалом 255 непід-
тверджених – від побратимів отримав 
прізвисько «Легенда». Іракські моджа-
хеди назвали його Дияволом Рамаді й 
призначили за нього винагороду в 80 
тис. доларів.

У стрічці багато брутальних сцен 
– заледве не нутрощі розбризкують-
ся екраном. У тому числі й через це з 
першої до останньої секунди дивишся 
«Снайпера» з корвалолом. Бо в снай-
перській дуелі Кріса з іракським віза-
ві, у вуличних боях і терористичному 
хорорі чути й перегуки із україно-
російською війною. Власне, поство-
єнний синдром, який вражає Кріса 
Кайла, – це найближча невтішна пер-

спектива й наших демобілізованих чи 
скалічених воїнів. Вони, як і Кріс, не 
можуть знайти себе у мирному житті, 
не можуть збагнути, як у Луцьку мож-
на ходити в театр чи дискотеки, тоді 
як на сході в цю секунду нікому при-
крити вогнем побратимів.  

Для мене «Снайпер» став і своєрід-
ним закінченням уявної трилогії гол-
лівудських стрічок про американські 
«антитерористичні операції». Перші 

два фільми презентувала Кетрін Біге-
лоу. Це її «оскароносні» «Повелитель 
бурі» (про саперів в Іраку) та «Ціль 
№1» (про операцію зі знешкодження 
Бін Ладена). У «Снайпері» Іствуд фо-
кусується і на «войнушці», і на впли-
ві, який справляє війна на головного 
героя. Чотири поїздки Кріса до Іраку 
помережані сценами сімейного життя. 
Відтак герой «Снайпера» не показа-
ний машиною для вбивства. Це жива 

людина з почуттями, емоціями, яка 
любить жінку і синочка. Купер зміг 
передати найголовніше в характері 
свого героя: війна для людини стає 
звичайною роботою, не якимсь надза-
вданням. Кайл увесь час рветься на ві-
йну, просте обивательське життя йому 
не потрібне. Водночас єдине, що його 
тримає у житті, – це сім’я.

Із кожною поїздкою Крісу все важ-
че повертатися до звичайного життя. 
Убивства мирних жителів, які він зму-
шений здійснювати, аби захистити ко-
лег, жахіття, які він бачив в Іраку, дисо-
нують зі спокійним життям в Америці. 
Іствуд не робить з Кайла байдужого 
героя, якого хлібом не годуй, дай по-
стріляти. Кожен влучний постріл да-
ється йому з болем, а смерті товаришів 
по зброї залишаться в його серці. 

…Після того як у фільмі лунає ви-
рішальний постріл і відбувається най-
гарячіша розв’язка, Кайл остаточно 
повертається додому. Але життя готує 
йому свій фінал: снайпер почне допо-
магати ветеранам Афганістану та Іра-
ку, й один з них забере життя «Леген-
ди». Війна забрала його, навіть коли 
він був далеко від неї.
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З дружиною Надією Анатолій уже 18 років 
разом. У 2010-му народилися їхні доньки-
близнятка Міа та Ноа. Надія привчає 
чоловіка до вегетаріанства, а жити хотіла 
б у Німеччині, де в Тимощуків неподалік 
Мюнхена є будинок 

Тимощук на тренуванні 
завжди один з 

найкращих. З ігровою 
практикою в «Зеніті» 

у 35-річного ветерана 
справи дещо гірші

Коли тренери та капітани національних збірних 
голосували за найкращого гравця 2014 року, 
Анатолій віддав перевагу колишньому одноклубнику 
з «Баварії» Мануелю Нойеру. У січні йому навіть 
вдалося трохи «українізувати» голкіпера «Баварії» 

Розмовляв Юрій КОНКЕВИЧ

апітан української національної збірної з футболу 
нині грає за команду із російського Санкт-
Петербурга. В інтерв’ю «Хронікам Любарта» 

лучанин Анатолій Тимощук не надто поширювався 
про те, як йому там ведеться у ці дні. В Тимощука улітку 
закінчується контракт із «Зенітом» і, судячи з усього, 
продовжувати його він не буде. 
Розпочали розмову із протистояння, яке нині на вустах 
не тільки у футбольних вболівальників. 

«ШАНСИ НІМЦІВ ВИЩІ»
– Анатолію, донецький «Шахтар» та  мюнхенська «Ба-

варія» – твої дві колишні команди. За кого більше вболіва-
єш?

– Мене багато запитували про мої симпатії та уподобання 
до початку двобою, тому моя позиція незмінна. Для мене оби-
два клуби значать багато, тому не можу сказати, що вболіваю 
за одну команду і не підтримую іншу. Загалом, з великим ін-
тересом стежу за цими двома матчами. У першій грі «Шахтар» 
намагався нав’язати свій стиль гри, команда провела поєди-
нок достатньо агресивно, з великою кількістю контактів, що 
було несподівано для «Баварії», але попереду гра у Мюнхені. 
Тут «Баварія» намагатиметься здобути перемогу та пройти 
далі, тому буде дуже цікаво переглянути цей матч. 

– Хто пройде далі?
– Саме з огляду на статус другого поєдинку вважаю, що 

шанси в «Баварії» дещо вищі, ніж у «Шахтаря».
– Чи мав можливість «заспокоїти» кіпера мюнхенців Нойе-

ра? Ти якось обмовився, що обов’язково скажеш своєму колиш-
ньому одноклубнику, що він однаково найкращий в світі…

– Я підтримував Мануеля у підрахунку голосів на звання 
найкращого гравця світу, адже вважав, що він повністю мав 
розраховувати на перемогу. Тому ми трохи обговорили цю 
тему в Катарі, де зустрілися під час тренувальних зборів. Я не 
сказав би, що підсумки голосування якось вплинули на його 
впевненість, адже він отримав приз найкращого воротаря та 
опинився в підсумку у першій трійці. Він розуміє, наскільки 
важко для голкіпера отримати звання найкращого у світі, на-
віть якщо ти переміг у Лізі чемпіонів та світовій першості.
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АНАТОЛІЙ ТИМОЩУК:АНАТОЛІЙ ТИМОЩУК:  
«У ПІТЕРІ РОЗМОВЛЯЄМО «У ПІТЕРІ РОЗМОВЛЯЄМО 
ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКОЮ»ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКОЮ»

«ПРО НОВИЙ КОНТРАКТ 
ІЗ ЗЕНІТОМ ПОГОВОРИМО ПІЗНІШЕ»

– «Шахтар», «Баварія», «Зеніт», збірна України – хто в цих тво-
їх командах найбільший балагур? Бувало, що тебе розігрували?

– У кожній команді був і є гравець, який таким чином формує 
певний мікроклімат. Напевне, один з найактивніших у розіграшах 
– це француз Рібері. Якщо брати «Баварію», то різні гравці долу-
чалися до несподіванок, жартували один над іншим, сипали сіль 
чи перець у бутси тощо. Я  в боргу також не залишався. Коли у ко-
манді такі взаємини – це показник того, що створено позитивний 
мікроклімат, який лише допомагає команді у досягненні її мети.  

– Що це за історія була із стріляниною на зборах «Зеніта»? 
– (Посміхається) Це був пейнтбол – один з елементів трену-

вального процесу. Тренерський штаб поділив усіх гравців, трене-
рів та менеджерів на кілька команд. Головна ідея тренера – роз-
рядити обстановку в команді на тлі фізичного навантаження на 
останніх зборах та надати можливість відпочити гравцям як фі-
зично, так і психологічно. Така розрядка вдалася. 

– За що тобі дали приз? Найкраще стріляв?

– За підсумками змагання перемогла наша команда, в 
якій я був капітаном, тому ми отримали командний приз, а 
не індивідуальну нагороду. 

– Не можу не запитати про ймовірний новий конт ракт 
із «Зенітом». Ти плануєш вести перемовини про його про-
довження чи вважаєш, що ліпше це робити вже під час 
чемпіонату?

– Найголовніше завдання для мене зараз – це повністю 
допрацювати свій контракт з клубом до кінця. Хочу якнай-
більше докластися до  того, щоб команда здобула успіх у чем-
піонаті та Лізі Європи. 

– Що сказав вам Віллаш-Боаш (тренер «Зеніта» – 
Ю.К.), коли в суперники дістався голландський ПСВ? І 
якою була твоя особиста реакція на жереб у Лізі Європи? 

– «Зеніт» готовий до зустрічі з будь-яким суперником. За 
складом та рівнем гри й потенціалом наша команда має по-
вне право ставити завдання перемогти у турнірі.

«ТЕЛЕВІЗОР НЕ ДИВЛЮСЯ»
– Чи змінилося твоє життя в Пітері з огляду на війну 

між Росією та Україною? Партнери пробують говорити 
про це з тобою?

– Ні, я не відчуваю якогось негативу стосовно себе. Та й 
особливих розмов намагаємося не заводити в команді. 

– Маєш можливість дивитися в Пітері українські кана-
ли? Порівнюєш інколи побачене або ж почуте від батьків 
по телефону? Якщо уявити, що ти не маєш зв’язку із Украї-
ною, легко повірити, що тут – хунта, а на сніданок у Луцьку 
і Львові «п’ють москальську кров»?

– Чесно? Не дивлюся взагалі ТБ. Не маю що сказати 
з цього приводу. Увесь вільний час, якщо він трапляється, 
приділяю сім’ї.

– Ноа і Міа розмовляють в Пітері українською чи ро-
сійською? Ви з Надією про ще одного футболіста в сім’ї не 
задумувалися? 

– У нашій сім’ї всі розмовляють українською між собою. 
Це навіть не обговорюється. Українська – рідна і основна мова 
спілкування між нами та дітей між собою. А щодо другої части-
ни питання… Зараз про це не думаємо, виховуємо донечок.

К
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МАТЧІ 15 ТУРУ 
27 ЛЮТОГО

«Чорноморець» – «Іллічівець», 19.00, «2+2»
28 ЛЮТОГО                

«Зоря» – «Олімпік», 14.00, «Футбол»
«Шахтар» – «Ворскла», 17.00, «Футбол»  

1 БЕРЕЗНЯ
«Говерла» – «Металург З», 14.00, «Футбол»

«Дніпро» – «Волинь», 17.00, «2+2»
«Металург Д» – «Карпати», 17.00, «Футбол»

«Динамо» – «Металіст», 19.30, «2+2»

СТАРТУЄМО БИТВОЮ СТАРТУЄМО БИТВОЮ 
МАРКЕВИЧА І ДИКОГО

М Команда І В Н П PМ О
1 Динамо 14 11 3 0 33 - 7 36
2 Шахтар 14 10 1 3 32 - 8 31
3 Дніпро 14 8 4 2 25 - 11 28
4 Олімпік 14 6 4 4 14 - 26 22
5 Зоря 14 6 3 5 17 - 16 21
6 ВОЛИНЬ 13 6 2 5 21 - 20 20
7 Металіст 12 5 4 3 19 - 17 19
8 Ворскла 14 4 6 4 14 - 12 18
9 Чорноморець 12 3 5 4 13 - 13 14

10 Металург Д 14 3 5 6 15 - 19 14
11 Говерла 14 1 6 7 9 - 20 9
12 Металург З 13 2 3 8 10 - 27 9
13 Карпати 13 3 3 7 11 - 19 3
14 Іллічівець 13 0 3 10 11 - 29 3

З ФК Карпати (Львів) знято очок: 9. Згідно з рі-
шеннями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.

Бомбардири: Бікфалві  («Волинь») – 9 (1 – з 
пенальті), Ярмоленко («Динамо») – 9 (1), Хавьєр 
(«Металіст») – 8 (3), Кравець («Динамо») – 8 (0).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРЕД 
ОСТАННІМ ТУРОМ У 2014 РОЦІ

ХОКЕЙ

ЛУЧАНКИ ПРОГРАЛИ 
ЧОТИРИРАЗОВОМУ 
ЧЕМПІОНУ УКРАЇНИ
Назар ТРИКУШ

Без несподіванок відіграла луцька ВК 
«Континіум-Волинь-Університет» виїзний 
ХІІ тур проти южненського «Хіміка». Обидва 
тренери переглядали своїх гравців на 
перспективу. Правда, перегляд «Хіміка» був з 
нотками єврокубків, тоді як волинянки просто 
догравали чемпіонат.

«Хімік» – «Континіум-Волинь-Універ-
ситет» – 3:0 (25:15, 25:15, 25:22) та 3:0 (25:20, 
25:22, 25:18).

Луцькі волейболістки не виграли жодної 
партії, хоча були близькі до цього. Дивлячись 
на рахунок, це важко зрозуміти. Та хід гри по-
вністю контролювали імениті господарі. Богус-
лаву Галицькому нічого не залишалося, тільки 
експериментувати з кадрами, хоча останні два 
сезони були суцільні експерименти.

«У нашої команди є багато хороших грав-
ців, на жаль, немає стабільності. Одну гру грає-
мо добре першим темпом, в Южному все йшло 
суто через «краї», – коментує тур головний 
тренер ВК «Континіум-Волинь-Університет» 
Богуслав Галицький. – Тут є помилки в трену-
вальному процесі. У нас є ще два тури, за які 
ми постараємося стабілізувати гру».

Наступні матчі волинянки зіграють на 
харківському майданчику проти ВК «Сєвєро-
дончанка». Ігри заплановано на 6-7 березня.

ХОКЕЙНИЙ 
ЧЕМПІОНАТ ВОЛИНІ 
РОЗМОРОЗИЛИ

Відкритий чем-
піонат Волині на 
Кубок BRW Укра-
їна та GERBOR 
Холдинг розпо-
чали лише на-
прикінці лютого. 
Незвично швидко 
його і проведуть. 
Фінальні матчі за-
плановано на 22 
березня.

У цьогорічній 
першості області 
змагаються п’ять 
команд: «Луцьк», 

«Фаворит» (Рівне), «Нетішин», «Ковель» та 
«Володимир». Не заявився цього сезону луць-
кий ХК «Любарт».

Відкрили змагання матчем між ковель-
ською та нетішинською командами. «Енерге-
тики» зробили гру вже у першому періоді – 0:3. 
Та ковельчани зуміли до 57-ї хвилини скоро-
тити відставання до мінімуму – 2:3. Крапку в 
матчі на останній хвилині гри поставив неті-
шинець Олександр Веремійчук – 2:4.

Наступні матчі волинської першості від-
будуться 26 та 27 лютого. Початок ігор о 22:00 
на катку «Снігова королева».

ВОЛЕЙБОЛ Павло ФІЛОНЮК 

имові канікули швидко втекли від 
уболівальника, і вже найближчого 
вікенду поновлюються матчі 

української Прем’єр-ліги. Луцька «Волинь» 
стартує матчем із одним з лідерів чемпіонату 
та командою, яка б’ється нині у Лізі Європи, – 
дніпропетровським «Дніпром». Відзначимо, 
що в недільному матчі лучан виведе на 
поле Володимир Дикий, адже Віталія 
Кварцяного дискваліфіковано за поведінку 
під час грудневої гри з «Металістом». Отож, 
у якому стані підійшли до матчу 1 березня 
«волиняни»?

ЗІ ЗБОРІВ ПОВЕРНУЛИСЯ 
НА ПОЗИТИВІ

У січні-лютому «Волинь» двічі відлітала у ту-
рецький Белек й під час цих НТЗ зіграла дев’ять 
контрольних матчів – чотири на першому зборі 
й п’ять на другому.

Загальний статистичний висновок цих матчів 
позитивний для «хрестоносців»: 4 перемоги, 3 ні-
чиї та 2 поразки за різниці забитих-пропущених 
17-13. При тому поразки припали на перші два 
контрольні поєдинки, зіграні ще в січні.

Суперниками «Волині» були команди суто 
провідних ліг своїх країн. Лучани зустрілися із 
командами шести країн світу – Азербайджану, 
Польщі, Сербії, Білорусі, Казахстану, Вірменії.
«Волинь» – «Нефтчі» – 4:3
«Волинь» – «Сімург» – 0:2
«Волинь» – «Подбескідзе» – 4:2
«Волинь» – «Ягодіна» – 3:1
«Волинь» – «Шахтар Солігорськ» – 1:1
«Волинь» – «ОФК» – 2:0
«Волинь» – «Астана» – 2:2
«Волинь» – «Торпедо-БелАЗ» – 1:0
«Волинь» – «Бананц» – 1:1.

Середня результативність нашої команди на 
зборах склала 1,88 голи за гру. Найкращим бом-
бардиром лучан у контрольних матчах став Ерік 
Бікфалві, в активі якого 5 голів (1 з пенальті). 
Флорентін Матей тричі забивав із одинадцяти-
метрової позначки, Маріотто дос Сантос «роз-
писався» у воротах суперників двічі (один раз – з 
пенальті). По одному голу в активі Жуніча, Ме-
мешева, Хомченка, Кобахідзе, Гуменюка, Бабенка 
та Марусича, який певний час був у команді на 
перегляді.

ЗНАЙОМТЕСЯ: 
НОВАЧКИ «ВОЛИНІ»

Цієї зими «Волинь» переглянула невелику 
кількість футболістів, більшу надію покладаючи 
на продаж власних активів – Бікфалві та Матея. 
Їх в «Дніпро» не спровадили, і взялися за по-
легшення зарплатної відомості – з клубу пішли 
Рогач, Літовченко, Сімінін. Команда більш-менш 
укомплектована, тому тренери в умовах економії 
фінансів здійснили «точкову» селекцію в центрі 
поля та на фланзі захисту. З-поміж тих вико-
навців, які варті уваги, згадаємо Юрія Габовду з 
«Карпат». Але він після другого збору зібрав речі 
й поїхав додому. Відтак в оренду з «Дніпра» за-
мість Сватка і Федорчука, відкликаних назад у 
команду Маркевича, прийшли ще два нові відомі 
гравці… 

Володимир Польовий (28 липня 1985 р., 
Запоріжжя) – захисник дніпропетровського 

«Дніпра». Вихованець запорізького футболу. У 9 
класі переїхав до Києва та продовжив навчання 
в академії Павла Яковенка. Уклав контракт з ки-
ївським «Динамо», однак у динамівській формі 
відіграв лише дві офіційні зустрічі в складі тре-
тьої команди. Натомість здобував досвід дорос-
лого футболу у складі команди 
«Борисфен-2» з Борисполя.

2002 року повернувся до За-
поріжжя, де з 2004-го грав у скла-
ді основної команди запорізького 
«Металурга». 

6 січня 2011 року підписав 
контракт з київським «Арсена-
лом», де виступав протягом двох 
з половиною сезонів, поки «ка-
ноніри» не знялися з чемпіонату. 
16 січня 2013 року разом з одно-
клубником з «Арсенала» Юрієм 
Паньківим уклав угоду з доне-
цьким «Металургом». 

Улітку 2014 року підписав трирічний кон-
тракт з дніпропетровським «Дніпром».

Протягом 2000–2002 років залучався до скла-
ду юніорських збірних команд України U-16 та 
U-17, за національну збірну України зіграв п’ять 
матчів. 

Сергій Політило (9 січня 1989 р., Ново-
волинськ) – півзахисник дніпропетровського 
«Дніпра». 

2002 року Сергій Політило почав навчатися 
футболу в школі РУФК, яка розташовувалася в 
Києві. 

2006 року скаути «Чорномор-
ця» звернули увагу на молодого 
півзахисника, який демонстрував 
гідний рівень гри вже на той час. 
Не маючи нагоди пробитися до 
«основи» «Чорноморця», у верес-
ні 2008 року Сергій Політило став 
гравцем першолігового «Дністра», 
де провів кілька місяців на пра-
вах оренди. Після цього Політила 
стали частіше задіювати в матчах 
одеського клубу.

У липні 2013 року футболіст 
перейшов з «Чорноморця» до 

«Дніпра» в обмін на Олексія Антонова, який ви-
рушив у зворотному напрямку.

З 2004 до 2008 року Політило грав за юнацькі 
збірні України різних вікових категорій, прові-
вши за них в сумі понад сорок матчів.

«ЛІЛІПУТИ» ЗАМІСТЬ «ГУЛІВЕРІВ»
Загалом «Волинь» зберегла осінній склад. 

Тому, враховуючи трансфери, оренди і травми 
«хрестоносців», можемо з вірогідністю до 90% 
прогнозувати такий склад команди в березне-
вих матчах:

Як бачимо, форвардів у «Волині» не побіль-
шало, й на вістрі гратиме і надалі найкращий 
наразі бомбардир чемпіонату Ерік Бікфалві. Від-
значимо й істотне «зниження» лучан. Ідеться 
про те, що гравці середини поля тепер не «гу-
лівери», як це було раніше, а радше «ліліпути». 
Це невисокі на зріст Бабенко, Політило, Матей 
і Мемешев.  Володимир Польовий Сергій Політило

Екс-капітан «Волині», як і 
прогнозували «Хроніки» 
в минулому номері, 
«виплив» у «Ворсклі». 
Команда екс-волинянина 
Василя Сачка радо 
забрала Сергія Сімініна 
до себе. Цікаво, що тут 
Сіма топтатиме бутсами 
лівий фланг захисту, а не 
правий, як у Луцьку. 

НЕДІЛЬКО

ПАРЦВАНІЯ ЖУНІЧ

 БАБЕНКО

ШАБАНОВ

ПОЛІТИЛО 
(ГОДОВАНИЙ)

МАТЕЙ

ГУМЕНЮК
ПОЛЬОВИЙ)

НЕДІЛЬКО

ПАРЦВАНІЯ ЖУНІЧ

 БАБЕНКО

ШАБАНОНОНОВ

ПОЛІТИЛО 
(ГОДОВАНИЙ)))))))))

МАТЕЙ

ГУМЕНЮК
ПОЛЬОВИЙ)

БІКФАЛВІ

МЕМЕШЕВ
(БАБАТУНДЕ)

КОБАХІДЗЕ
(МАРІОТТО)

З



15ÇÀÁÀÂÀ Хроніки ЛЮБАРТА
№7 (208)  26 лютого 2015 року

Реєстраційне свідоцтво 
ВЛ №365-99ПР від 26 квітня 2010 р.
Засновник – ТзОВ «Редакція газети 
«Хроніки Любарта»
Редактор Андрій Лучик
Адреса редакції: м. Луцьк, 
просп. Волі 1Б, 2-й пов., оф. 2-16 
Тел./факс: 788-005
Електронна адреса: hroniky@gmail.com
Відповідальність за зміст публікацій та 
достовірність фактів несе автор.
Редакція залишає за собою право  літературного 
редагування матеріалів. Газета є виданням 
вільних журналістів, деякі автори працюють під 
псевдонімами.
Виходить один раз на тиждень. 
Обсяг – 4 друк. арк.
ПрАТ «Волинська обласна друкарня»
43025 Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Волі, 27
Наклад 10 000 прим. Замовлення: 929.

З приводу розміщення реклами звертайтеся: 
(095) 712 25 98

hroniky.reklama@gmail.com
Під час підготовки номера використовувалися інформаційні 
повідомлення та фотографії з сайтів:  
pravda.lutsk.ua,  vip.volyn.ua,  simya.com.ua, volynnews.com, 
volynpost.com, uk.wikipedia.org, hromadske.volyn.ua

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 19 лютого 2015 року

АНЕКДОТИ

СУДОКУ

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

Коли прийшли по Єфремова – запла-
тив Колесников. 

Коли прийшли по Чечетова – запла-
тив Новинський. 

Коли прийдуть по Колесникова і Но-
винського – заплатить Ахметов. 

Коли прийдуть по Ахметова – тут і 
настане «кінець історії», як і передбачав 
мудрий Фукуяма-сан.

  
Після восьмої години вечора ще не 

заправлене ліжко дивовижним чином 
перетворюється на вже розібране.

  
– Ти ж ніколи не одружишся з дівчи-

ною заради грошей, правда, Ізю?
– Звичайно, Фімо. Але, з іншого боку, 

недобре, щоб вона залишилася старою 
дівою через те, що у неї є гроші.

  
Людський мозок – як комп’ютер: 

прилад геніальний і досконалий, але ко-
ристувач зазвичай ідіот.

  
При легких формах душевного роз-

ладу людина починає дивитися телеві-
зор. При важкій формі – вірити тому, що 
в ньому відбувається. 

  
«Боже, нам так важко, так складно – 

холод, економічна криза, війна, невизна-
ченість. Дай нам доброго лідера, дай нам 
Черчилля!» – просять українці в молит-
вах. Бог на це все подивився, зважив, що, 
справді, забагато складних випробувань 
одночасно впали на український народ – 
і дав українцям Черчилля президентом.

– I have nothing to off er but blood, 
toil, tears and sweat. We have before us 
many, many long months of struggle and of 
suff ering, – сказав Черчилль.

– Зрада! Зрада! – закричали українці.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

«Зелені» купюри ладні перетворити «зелене світ-
ло» для вашого авто на чорно-білий жезл ДАІвця.  
Ще кілька гривень вгору – і заправлятимете мюс-
лі не молоком, а бензином. В особистому житті – 
жорсткі протистояння з одвічним конкурентом. 

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

Випаде нагода нагадати про себе – напівзабу-
того. Будьте самим собою, не грайтеся у жертву 
підступних орків. Знавіснілі спогади приведуть 
Тельця до стійла. Закличете дух Баті. 

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін (28 травня 1969 р.)

Із полум’яним захопленням наступатимете на 
граблі, які розкидали брати ваші багатші. І хитрі-
ші… Зорі пророкують навіть зоряну хворобу, від 
якої позбавить солодка пілюліна від шефа.

РАК (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук (1 липня 1988 р.)

Перші кроки в соціопатичному середовищі не 
варто робити підкреслено популістськими. Люди 
люблять справедливість. Отже, заберіть трохи 
більше в багатих, навіть якщо забране не діста-
неться бідним. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)

Відлетите, але пообіцяєте повернутися. Почита-
єте підлеглим щось із Астрід Ліндгрен. Поганяє-
теся за привидами роздовбаними горищами. Зорі 
радять купити скотч і прив’язати мобілку до вуха, 
аби не прогаяти дзвінок від шефа. 

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

Після визначення мети будете вагатися з мето-
дами та кадрами. Усвідомивши, що ситуативний 
ворог вашого вічного ворога – ваш друг на цю 
осінь, заплющите очі й візьмете гроші. Стане те-
пло, але мокро.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Сергій Кошарук (22 вересня 1973 р.)

Хороший тиждень для цілеспрямованих кар’є-
ристів. Матимете можливість довести свою пере-
вагу перед ворогами. Виявіть трохи практичнос-
ті, трохи співчуття – і досягнете мети швидше, 
ніж ваші опоненти.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Олег Величко (28 листопада 1951 р.)

Переглянете ставлення до методів залагоджен-
ня суперечливих питань. Цілком імовірно, що 
нинішні шаблони поведінки в ситуаціях, які  по-
вторюються, вже не працюють. Спалите маску 
дипломата й повісите в офісі портрет Каддафі.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Вадім Максимов (8 грудня 1971 р.)

Варто виявити більше лояльності до тих, хто від 
вас залежить. Намагайтеся не перевтомлюватися, 
бо правоохоронна система в цей період значно 
ослаблена. Варто звернути увагу на харчування і 
повноцінний відпочинок.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Активність зашкалюватиме, традиційно мати-
мете вигляд мачоподібного винятку на тлі інших 
інертних інтровертів. Утім зорі не радять сві-
титися під софітами аж надто часто. Мешканці 
Олімпа можуть приревнувати вас до своєї слави. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Микола Дендіберін (7 лютого 1951 р.)

Ідеї-фікс фонтануватимуть з вас, наче з пащі лева, 
яку роздирає Самсон. На жаль, друзі й колеги не 
припинять збиткування з вашого іміджу. Наспі-
ваєте їм «ла-ла-ла-ла» і одягнете на зло всім воро-
гам зелену краватку під клітчастий піджак!

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

Приємно здивує кількість прийнятих дзвінків. Ті, 
хто довкола, знову прагнуть спілкування з вами. 
Навчитеся бути тактовними зі співрозмовниками. 
Навіть якщо вас дратує їхня поведінка – стримай-
теся, аби не стати фаршем для РИБної котлети. 

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 27 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯ 

ОДА ПРО ОДА

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

Олесь ГАВРИЛОВ

к відомо, керівник одного 
прекрасного синьоокого 
і правосеківського краю 

безмежно закоханий у ЗМІй. Ці 
лагідні плазуни люблять, коли 
на початку любовних ігрищ на 
них наступають ногами, а потім 
підіймають, лагідно пестять та 
закохано підтримують. Керівник 
синьоокого і правосеківського 
краю в такі миті схожий на 
давньогрецького атланта, який 
тримає небо із зірками обласної 
журналістики. Сам же атлант  
любить, коли ЗМІї його ніжно 
покусують. У дні таких ігрищ атлант 
не розлучається з антидотом – 
товстенькою калиткою з грошима, 
пільгами та званнями. 
Коли все закінчується, один із 
гадів зазвичай наспівує атланту 
величальну оду… 
Таку величальну пісню якось 
підслухали «Хроніки»…
…О, ясновельможний сину титанів 
«ЛуАЗа» та «Рошена», брат цукерок 
«Прометей розіп’ятий», володар 
«Богдана», батько Плеяд, Гіад і 
Гесперид.
Усі твої піддані  знають, як ти 
боровся разом із титанами проти 

ненависного Зевса, за що був 
покараний: мусиш тепер вічно 
підтримувати небосхил нашої 
області. Підтримуєш і «кланяєшся», 
підтримуєш і отримуєш. От так 
вже на сто мільйонів «накланявся 
для нашої синьоокої. Чи не час на 
твою честь, велетню духу, назвати 
озеро на крайньому заході краю 
Атлантичним, а гори на Горохівщині 
– Атласькими? О, величний знавцю 
неба і світу, на твою честь ми 
назвемо каталог контрабандних 
цигарок атласом, а прикордонний 
загін – Північно-Атлантичним 
Альянсом.
І хоч інколи нам ввижаються 
тріщини на небосхилі, який ти 
підтримуєш своїми дужими руками, 
ми розказуємо читачам про те, що 
то громовиці, які ти кидаєш, наче 
Зевс, у несумлінних підлеглих. 
І у волонтерів кидаєш, буває, 
але вони на фронтах навчені і 
встигають відвернутися. А ти ж їм 
бензин виділяв, на війну допомагав 
доправлятися. О, невдячні мегери! 
Не згадуй більше про волонтерів 
на своїх вікопомних щотижневих 
нарадах радості, оптимізму та 
достатку. 
А небосхил тим часом тріщить 

усе дужче, бо не може умістити 
під куполом спільного неба усі 
твої величні задуми і прожекти. 
Спочатку ти відправив у царство 
Аїда усіх районних прометеїв, бо 
вони мали печінку неправильної 
форми, яку було важко довбати 
орлам Зевса. Потім заївся із 
годувальницями Геєю та Афіною, 
й вони затамували на тебе 
олігархічну образу. А як прудко 
ти бігав на Олімпійських іграх! Ти 
так справедливо хотів уникнути 
диспуту в театрі, що вирішив 
побігати вулицями Луцька. 
Найпрудкіші достойники з Пірея 
та Спарти не могли наздогнати 
Атланта. І тільки підступний Гермес 
кинув у тебе своїм крамом – яйцем. 
Але, головатий ти наш Атланте 
комсомольського духу! Сміємо 
нагадати про те, що твої піддані 
уважно слухають твої плани 
насадження маслинових гаїв 
у нашому краї. Віримо у твою 
геніальність. Без тебе ослабне 
область, захиріє гривня, і стане 
Луцьк холодним, занепаде земля. 
Захищатимемо тебе від гніву 
Зевсового та просторікувань 
Гомерових. 
Твої підколодні ЗМІї.
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