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ФАНТОМОМ

стор.

КОНФЛІКТ

ІНТЕРВ’Ю

ГРОШІ

СТАТКИ ПРОКУРОРСЬКОЇ
ВЕРХІВКИ ВОЛИНІ

ПАВЛО ДАНИЛЬЧУК:

«АВТОМАТ У ЦІЙ ВІЙНІ
НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ»

КНИЖКОВИЙ БІЗНЕС ЗА ЧУЖІ ГРОШІ
Уже десяток років лучанин Олександр Платонов воює за
можливість чесно і спокійно працювати. За цей час чоловік
зібрав кілограми документів, познайомився із судами
різних інстанцій та пересвідчився: довіряти можна лише
самому собі.
стор.
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4

Майже два місяці провів на
буремному українському
сході 29-річний Павло
Данильчук. Одному
з найрадикальніших
активістів волинського
Євромайдану, керівнику
волинського осередку
«Правого сектору»,
депутату Луцької міськради
не пробачили б, якби
війну він пересиджував у
спокійному Луцьку.
стор.

7

Новопризначений
прокурор Волинської
області Вадім Максимов
разом із сім’єю задекларував
майже мільйон гривень
доходу, заробленого у
2013 р
році.
ц Статки його
заступників дещо
де
менші.

сстор.
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ДЕПУТАТСЬКІ РОТАЦІЇ

«БЮДЖЕТКА»
ЛУЦЬКРАДИ ОТРИМАЛА
НОВЕ КЕРІВНИЦТВО
Ц
Головою постійної комісії
міської ради з питань
планування соціальноекономічного розвитку,
бюджету та фінансів обрано
о
Івана Корчука.
Депутат є директором КП
«Луцькводоканал».
Ротації затвердила сесія міської ради 27 серпня під
час пленарного засідання. Окрім цього, зі складу
постійної комісії міської
ради з питань планування
соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів виведено Олега Чернецького, якого нещодавно обрали депутатом Київської міської ради.
А до комісії з питань генерального планування,
будівництва, архітектури та благоустрою увійшов Віктор Ящук, який замінив Чернецького.

«ПАРЄШАЛИ»

ТОРГОВОМУ ЦЕНТРУ
ЛУЦЬКА «СПИСАЛИ»
ДВА МІЛЬЙОНИ
ГРИВЕНЬ

Луцька міська рада зменшила пайову участь
для ПП «Реммеблі», компанії, що є забудовником
торгово-розважального комплексу «ПортСity».
Таке рішення ухвалили депутати Луцької міської
ради 27 серпня, інформує ІА «Волинські новини».
Підприємство, згідно із законом, зобов’язане
сплатити власну пайову частку в розвиток інфраструктури міста.
Згідно із договором пайової участі, підприємство
зобов’язали сплатити 6 мільйонів 26 тисяч 870 гривень до міського бюджету, однак ПП «Реммеблі» просило погодити на 3 мільйони 926 тисяч 813 гривень
обов’язкового внеску.
Як аргумент підприємці зазначили придбання насоса за 135 тисяч, водопровід вартував 92 тисячі 476
гривень, будівництво автомобільної дороги на вулиці Сухомлинського – 941 тисяча тощо. Не оминули
увагою й розмітку дороги на Карпенка-Карого та відновлення тротуарного покриття. Загалом, зі слів підприємців, загальна вартість усіх збудованих фірмою
інженерних мереж та об’єктів інженерної інфраструктури становить 2 мільйони 100 тисяч 57 гривень.
Депутат міськради Богдан Шиба додав, що кошти
мали бути заплачені до моменту прийняття в експлуатацію. А місто не настільки багате, щоб пробачати
таку суму для бюджету.
Начальник управління капітального будівництва
міськради Леонід Карабан відповів, що нині в Луцькому міськвідділі МВС відкрито кримінальне провадження з цього приводу. Однак голосування відбулося, і рішення депутати підтримали, пише видання.

ТРАГЕДІЯ

У

боях під Іловайськом
Донецької області
протягом 25-26 серпня
загинуло щонайменше
12 бійців 51-ї окремої
механізованої бригади із
Володимира-Волинського.
Станом на 27 серпня офіційні джерела не подають точної
інформації про кількість жертв,
однак у соціальних мережах волонтери та активісти пишуть про
понад півсотні загиблих, поранених та полонених. Родичі активно шукають солдатів, місце знаходження яких невідоме.
Після великих втрат у зоні
АТО 51-шу окрему механізовану бригаду з ВолодимираВолинського вивели на перегрупування. Про це розповів
заступник Волинського обласного військового комісара Володимир Бондарук, – пише IA «ZIK».
«Сепаратисти і збройні сили
РФ пішли в наступ. І наша бригада опинилася під дуже сильним
обстрілом. Є загиблі, багато поранених», – зазначив військовий.
Разом з тим, 27 серпня під
Адміністрацією Президента розпочався пікет через ситуацію з
добровольчими батальйонами під

ВОЛИНСЬКІ СОЛДАТИ
ЗНОВУ ГИНУТЬ НА СХОДІ

Іловайськом. Адже в оточенні також опинилися батальйони «Донбас», «Дніпро», «Світязь», «Херсон» та «Доброволець». Солдатські
матері з Володимира прийняли рішення також їхати до Києва.
Як повідомляє УНІАН, начальник департаменту організації діяльності міліції особливого
призначення МВС Віктор Чала-

ван, позиції сил АТО виявилися
в оперативному оточенні в Іловайську у зв’язку з вторгненням з
РФ до України великої кількості
військової техніки.
Чалаван уточнив, що «ця колона танків, бронеоб’єктів, систем залпового вогню «Град».
Разом з тим, речник інформаційно-аналітичного цен-

тру РНБО Андрій Лисенко на
брифінгу в Києві ввечері 27
серпня повідомляв про надходження підмоги та активний хід
операції зі звільнення Іловайська від бойовиків.
За повідомленням сайту
Луцької міської ради, вже відомі імена двох лучан. Серед
загиблих героїв двоє молодих
хлопців – 23-річний сержант
Шульга Максим Костянтинович
та 20-річний солдат Лучук Роман Олександрович.
Максим Шульга (на фото)
народився 23 березня 1991 року у
м. Луцьку, закінчив Волинський
технікум Національного університету харчових технологій, був
призваний на військову службу
за контрактом у 2010 році.
Роман Лучук народився 10
серпня 1994 року у м. Луцьку,
закінчив ЗОШ №19, працював у
Луцькій міській філії ПАТ «Волиньенерго», був призваний на
військову службу по мобілізації. Обидва юнаки ще навіть не
встигли одружитися.

ПАМ’ЯТАЄМО

ЛУЦЬКА ГРОМАДА ВШАНУВАЛА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ
НЕБЕСНОЇ
СОТНІ ТА ЗАГИБЛИХ
У ВІЙНІ НА СХОДІ
УКРАЇНИ
Вечір-реквієм відбувся 22 серпня. Вшанувати героїв
з лампадками та свічками на Театральний майдан
прийшло кілька десятків лучан. За попередніми
даними, кількість загиблих на Майдані Незалежності
перевищує сотню, а в результаті війни на сході
загинуло понад 700 військових.
Стосовно жертв серед мирного населення, то
офіційних даних, на жаль, немає, проте йдеться про
понад тисячу.

АНОНС

У Луцьку готуються до другого
«Міжнародного молодіжного
форуму», який запланували на 1819 жовтня. Захід планує зібрати
чималу кількість активної молоді.

МОЛОЖІДНИЙ АКТИВ
ЗГОЛОШУЮТЬ НА ФОРУМ
Організатори форуму ставлять за мету створити необхідні
умови для обміну досвідом та налагодження співпраці між представниками молодіжних організацій з різних країн світу.
Протягом двох днів в рамках
форуму відбуватимуться презентації, дискусії, тренінги та
екскурсії стародавнім Луцьком.
Цікавим і корисним для молодіжних громадських організацій
стане презентація найбільших
українських і міжнародних донорських фондів та, власне, зна-

йомство з їхніми пропозиціями
щодо підтримки проектів молодіжних організацій. Також на
форумі відбудеться конкурс проектів, найкращий з яких отримає
відзнаку та премії від журі.
На захід запрошені VIPспікери та гості, які зустрінуться із молоддю, аби поділитися
практичними рекомендаціями.
Одним з найцікавіших і найнеординарніших пунктів форуму,
кажуть організатори, стане проведення «Світового кафе» – всесвітньо відомої технології, яка

дозволяє залучити у процес обговорення колективний інтелект
учасників і закликає до багаторівневого діалогу.
Звісно, не оминуть і представлення роботи громадського
сектору Волині, що особливо цікавить іноземних гостей.
Спілка громадських організацій «Молодіжна платформа» запрошує усіх охочих долучитися
до організації і чекає пропозицій
щодо проведення форуму, які можна надіслати на електронну адресу:
molod.platforma@gmail.com.
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ФІНАНСИ

КОЖЕН ЛУЧАНИН
«ВІЗЬМЕ» КРЕДИТ
У 65 ЄВРО
Л

уцька міська
рада надала ДКП
«Луцьктепло» дозвіл
на отримання кредиту
та укладання договору
гранту з Європейським
банком реконструкції та
розвитку на інвестицію
у проект модернізації
інфраструктури
теплопостачання в Луцьку.
Відповідне рішення ухвалили
депутати міської ради 27 серпня.
Зі слів заступника луцького
міського голови Тараса Яковлева, загальна сума кредиту – 14
мільйонів євро. Угоду планують
підписати у кінці вересня – на
початку жовтня. Втім чимало об-

ранців громади обурювалися, що
їм не довели сам договір кредиту,
тобто вони голосують за кота в
мішку.
А депутат Петро Савчук зазначив, що місту варто думати
над альтернативними видами
палива, а не лише як економити
на газі.
Втім, на думку Яковлева, угода є вигідною для Луцька. Адже
в результаті реалізації проекту
модернізації системи теплопостачання у Луцьку вдасться економити приблизно 13 мільйонів
метрів кубічних газу. Термін
окупності інвестицій – сім років.
Вкладення дозволять встановити 200 індивідуальних теплових
пунктів, створити котельню, яка

З МИРУ ПО НИТЦІ

ДЖАЗМЕНИ
ПІДТРИМУВАТИМУТЬ
БІЙЦІВ АТО

працюватиме на твердому паливі
та обслуговуватиме район ЛПЗ.
Заступник мера переконує, що
це дозволить у неопалювальний
період підігрівати воду для населення не використовуючи природного газу.
Окрім цього, інвестиції потрібні для реконструкції центральних теплових пунктів, мереж та оптимізації заходів обліку
енергоносіїв, заміни застарілих
котлів. Передбачено проектом і
ліквідацію підвальних котелень
та підключення будинків до загальної тепломережі.
Таким чином місто має отримати сім мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку, три мільйони від
Фонду Чистих технологій. Термін
кредитування – 13 років.
Відсоткова ставка складається з двох частин: ставки, що

розраховується на основі шестимісячної міжбанківської ставки
Єврозони (Euribor) та частини
кредиту ЄБРР: 6% на рік, з можливістю зниження, але не нижче
від 3,75%; частина кредиту ФЧТ
– 0,75% на рік.
Також міська рада погодила
дозвіл для ДКП «Луцьктепло»
на укладення з Європейським
банком реконструкції та розвитку договору гранту від Східноєвропейського Партнерства з
енергоефективності та довкілля
у розмірі 4 мільйони євро на інвестицію у проект встановлення
індивідуальних теплових пунктів) та котельню на твердому
паливі.
Погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за
рахунок коштів Державного комунального підприємства «Луцьктепло».

ПОВНІ БАКИ

САМООБОРОНІВЦЯМ
ДАДУТЬ ГРОШЕЙ НА
БЕНЗИН
Громадському формуванню із
охорони порядку «Самооборона
Волині» будуть компенсувати
витрати на пальне.

Послухати джаз та підтримати бійців
АТО у Луцьку можна буде на сьомому
міжнародному фестивалі Art Jazz
Cooperation.
Організатори повідомляють, що цього року
фестиваль буде безплатним. Втім під час дійства
збиратимуть гроші на потреби 51-ї механізованої
бригади.
Концертну програму в Луцьку заплановано
на 29-30 серпня, відбуватиметься дійство в замку
Любарта з 18:00 до ночі. Традиційно фестивальні
дні закінчуватимуться імпровізацією музикантів.
29
серпня
виступатимуть
гурти
«FUTUREthno» (Польща-Україна), «Fat-Suit»
(Шотландія) та «Alex Renart trio» (Франція).
30 серпня концертну програму розпочне
джаз-дует «Олег Баковський та Святослав Гавроль» (Україна). Продовжить виступ «Тарас
Баковський секстет» (Куба-Україна-Польща)
та «Keith Dunn & Train Four Blues Band» (СШАУкраїна).
У Луцьку, окрім того, відбудеться благодійна виставка волинських митців «Музика на полотні», пленер для художників, а також музична
фотосушка для всіх охочих фотографів. Організатори фестивалю: Рівненська обласна громадська організація джаз-клуб «ДжЕм», Волинська
обласна громадська організація «Луцький Джазовий Клуб»

Відповідне рішення ухвалили депутати Луцької міської ради під час пленарного засідання 27 серпня, повідомляє
відділ інформаційної роботи ради.
А саме – депутати затвердили зміни та доповнення до «Програми підтримки участі громадськості у заходах
безпеки та протидії злочинності в місті
Луцьку на 2014 – 2015 роки». Рішення, яке ухвалили депутати, передбачає
збільшення фінансування програми на
220 тисяч гривень. Програмою передбачено витрати на пальне, яке самооборонівці затрачають під час чергувань
разом з міліцією.
«Досвід революції показав, що органи внутрішніх справ не можуть ефективно працювати без тісної взаємодії з
громадськістю. До 2013 року така взаємодія була лише на папері, натомість
в період найбільш драматичних подій
(після розгону та розстрілу мирних
протестувальників) саме громадськість
взяла на себе функцію охорони порядку. Активні та небайдужі українці
проявили себе найкращим чином тоді,
коли вся система внутрішньої безпеки
зруйнувалась в один момент, наче картковий будинок», – зазначив депутат Андрій Буй.
З кінця лютого до березня 2014
року «Самооборона» здійснювала ці-
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КАДРИ

У ГУБЕРНАТОРА НОВИЙ
ЗАСТУПНИК
Голова Волинської облдержаджадміністрації Володимир Гунчик
ик
призначив своїм заступником
ком
Світлану Мишковець.
Посадовець опікуватиметься
ться
гуманітарними питаннями та
соціальним блоком, а також
відповідатиме за підтримку
родин, де є загиблі в зоні
АТО, родини мобілізованих військовослужбовців.
Світлана Мишковець за фахом учитель російської
мови та літератури. З 2013-го і до призначення була
директором департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації.

ПАМ’ЯТЬ

У ЛУЦЬКУ ХОЧУТЬ
ВІДНОВИТИ
СТАРОДАВНЮ
КАПЛИЦЮ
Каплицю Іверської ікони Богоматері, що колись
була на вулиці Лесі Українки в Луцьку, хочуть
відновити.
За повідомленням прес-служби Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, постійна депутатська комісія з питань генерального планування, будівництва, архітектури та
благоустрою міськради вирішила винести питання
відновлення каплиці на громадське обговорення.
З 1894 року ця святиня стояла на теперішній вулиці Лесі Українки. За Польщі тут відправляли молебні, люди заходили дорогою, щоб помолитися. За часів
безбожного радянського режиму, в 1961 році, каплицю було знесено.
Про її відновлення порушували питання неодноразово. П’ять років тому група ініціаторів звернулася
з цього приводу до тоді ще архієпископа, а тепер митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Владика
підтримав цей почин, але запропонував назвати каплицю на честь Волинської ікони Пресвятої Богородиці, освятивши хрест і місце під будівництво церкви
17 жовтня 2009 року.

ТАБУ

ФЕЄРВЕРКИ В ЛУЦЬКУ –
ПІД ЗАБОРОНОЮ

лодобове забезпечення громадського
порядку в місті Луцьку. В організації
досі діє група швидкого реагування
(ГШР, сформована із добровольців),
яка спільно з Луцьким міськвідділом
міліції виїжджає на виклики громадян
та допомагає правоохоронцям локалізовувати конфлікти й знешкоджувати
зловмисників.
Співдоповідач, член ГО «Самооборона Волині» Сергій Рижков додав, що
лише за останні два місяці їхнє громадське формування виявило 150 адміністративних порушень, найчастіше
вони стосувалися несанкціонованого
продажу спиртних напоїв та розпивання його у громадських місцях. Постійно допомагають працівникам міліції
забезпечувати правопорядок 100 самооборонівців.

Луцька міська рада заборонила використовувати
піротехнічні вироби у місті. За таке рішення
проголосувала рада 27 серпня.
Рішення буде діяти до закінчення антитерористичної операції, за винятком таких святкових днів: 31
грудня – 1 січня, День Незалежності та День міста.
У інші дні використовувати салюти можна суто
відповідно до рішення виконавчого комітету. Виконання рішення мають контролювати міліція та муніципальна дружина міської ради.
У преамбулі документу йдеться, що заборона діє з
метою забезпечення прав та законних інтересів жителів міста, зважаючи на постійну небезпеку відкритої
агресії проти України, загрози проведення терористичних актів, частого оголошення жалоби за загиблими в антитерористичній операції у місті та країні.
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СПРИНТ ЗА ПАРЛАМЕНТСЬКИМ ФАНТОМОМ

Андрій ЛУЧИК

Т

е, чого багато хто очікував,
хтось сподівався, а хтось
– боявся, трапилося:
Порошенко розпустив Верховну
Раду. 27 серпня своїм Указом
президент достроково припинив
повноваження парламенту та
призначив позачергові вибори
Ради на 26 жовтня 2014 року.
Хоча президентській команді дуже
хотілося б, аби вибори відбулися якомога раніше. Наприкінці липня пресслужба парламенту навіть поширювала прес-реліз, у якому зазначалося, що
президент, прем’єр, спікер та лідери
депутатських груп і фракцій погодили скорочення позачергової виборчої
кампанії з 60 днів до 45, щоб електорат
зміг прийти на виборчі дільниці вже
12 жовтня.
Проте поважні політики тоді не
врахували маленького нюансу, який
називається Конституцією. Адже у ст.
77 чітко записано, що «позачергові вибори до Верховної Ради України призначає Президент України, і проводяться вони в період шістдесяти днів
з моменту опублікування рішення про
дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України».
Чому для президентської команди
важливою була дата 12 жовтня? З кількох причин. По-перше, пік рейтингу
Порошенка вже минув, і з кожним
днем його політична сила набиратиме
менше голосів. По-друге, опалювальний сезон, який в стані неоголошеної
війни з Росією та припинення поставок звідти газу може розпочатися невчасно. І цей факт суттєво вдарив би
по рейтингу чинної влади.
Відбуватимуться вибори за старим виборчим законодавством. Тобто
50% парламенту обиратимемо за пропорційною системою, інші 50% – за
мажоритарною.
Обіцянки про проведення виборів за системою відкритих списків,
коли виборець голосує не лише за політичну силу, а й за місце конкретного
кандидата у списку, залишилися лише
обіцянками. Та й часу для ґрунтовної
підготовки до введення нової форми
виборів у нас не було. Як зазначив член
ЦВК Андрій Магера, лише для того,
щоб розробити електронну систему
для відкритих списків, потрібно було
мінімум місяць. А ще стояло б питання
навчання нових виборчих правил голів та членів виборчих комісій різних
рівнів. Тому від початку обіцянка провести позачергові вибори парламенту
за системою відкритих списків була не
більше ніж гарними словами.
З іншого боку, змішана виборча
система зараз найбільш вигідна владі.
Адже, з одного боку, дозволяє провести в парламент за списками своїх
депутатів, з іншого боку, не дає набрати потрібну кількість депутатських
мандатів Ляшку, партія якого стрімко
набирає нових прихильників. Адже
мажоритарні позиції кандидатів від
Радикальної партії будуть не настільки сильними.
Залишаються також питання проведення мажоритарних виборів у Криму (а це 12 депутатських мандатів) та
в зоні проведення АТО (це ще 32 ман-
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дати). Тобто в підсумку повний склад
Верховної ради може недорахуватися
40 депутатів, у виборчих округах яких
годі було провести виборчий процес.

ФАВОРИТИ
ТА АУТСАЙДЕРИ
27 серпня президентська партія
«Солідарність» провела свій з’їзд, на
якому головою обрали колишнього
міністра МВС та політичного дисидента часів Януковича Юрія Луценка.
Також партію було перейменовано у
«Блок Петра Порошенка». Зроблено
це було на підставі того, що, згідно з
чинним законодавством, участь блоків
партій у виборах заборонено. Також
президент, згідно із законодавством,
не може очолювати список будь-якої
партії, тому, окрім зміни першого обличчя списку, було змінено й саму назву порошенківської «Солідарності».
День оголошення виборів став
знаковим і для стосунків «Батьківщини» та Яценюка. Останній спільно
з двома десятками політиків покинув
лави цієї сили. Разом із Арсенієм Яценюком вийшли Олександр Турчинов,
Арсен Аваков, Андрій Парубій, Сергій
Пашинський, Людмила Денисова, Лілія Гриневич, Андрій Пишний та інші.
Розкол у «Батьківщині» назрівав
давно, проте було незрозуміло, до кого
примкне Яценюк і Ко. Був варіант іти
спільно з президентською силою, проте в такому випадку Яценюк не мав би
козирів для чергового повернення в
прем’єрське крісло. Паралельно йшли
перемовини про використання другорядної політичної партії, яку міг би
очолити Арсеній. Як повідомляють
джерела «Левого берега», ймовірною
назвою перейменованої політсили
Яценюка стане «Народний фронт».
Згідно із проведеним групою «Рейтинг» ще в середині липня опитуванням громадської думки, електоральні
симпатії розподілилися так:
1. «Солідарність» – 32%
2. Радикальна партія – 17,8%
3. «Батьківщина» – 15,2%
4. УДАР – 10%
5. «Громадянська позиція» – 6,7%
6. «Свобода» – 5,5%

Борис Загрева

Іван Смітюх
Олександр
Кононович

7. «Сильна Україна» – 4,6%
8. Партія регіонів – 4,4%
9. «Фронт змін» – 3,8%
Проте відтоді багато чого змінилося, але це опитування все ж може
слугувати орієнтиром електоральних
симпатій українців.
Щодо Волині, то списковою несподіванкою 26 жовтня може стати
Радикальна партія, яка у Луцьку може
набрати не набагато менше, ніж президентська сила. Рейтинги «Батькіщини» та «Свободи» фактично зрівнялися, і саме вони боротимуться за
третє місце в області. Суттєвою також
є підтримка «Громадянської позиції»
Анатолія Гриценка.

ВОЛИНСЬКІ
МАЖОРИТАРНІ
РОЗКЛАДИ
Говорячи про основні тенденції
прийдешньої парламентської кампанії,
можна сказати, що виборець, голосуючи за кандидата-мажоритарника, передовсім звертатиме увагу на політичний
бренд. Політична історія кандидата,
його чесноти і хиби відійдуть на другий план. І це вже буде проблемою конкурентів – нагадати виборцям про все.

Округ №19
(м. Володимир-Волинський)
Як і минула «злочинна» влада, так
і теперішня, в мажоритарних округах
ставку робитиме на олігархів. Десь
справжніх, десь місцевого розливу.
У володимир-волинському окрузі
цю ставку зроблено на кумів і «вічних
голів» Володимира-Волинського та
Нововолинська Петра Саганюка та Віктора Сапожнікова. Джерела розповідають історію, коли їм двом запропоновано самостійно вибрати між собою
більш достойного. І нібито цей вибір
впав на Петра Саганюка, який тепер
представлятиме президентський блок.
Серйозні плани поборотися за Володимир є в Радикальної партії Ляшка,
яка делегуватиме на вибори Віктора
Ярему, місцевого бізнесмена, який займається оптовим постачанням продуктів харчування.

Борис Клімчук
Олена Голєва
Андрій Осіпов
Василь Токарський
Богдан Климчук
Щодо «Батьківщини», то тут можливі кандидатури Віктора Олійника,
який колись очолював волинський
БЮТ та був нардепом, або Ярослава
Мудрика, який зараз позиціонує себе
як «представник батьків, діти яких
служать в АТО». Хоча Олійника, як
вірного бютівця, можуть забрати і в
список.
«Свободу», очевидно, представлятиме чинний депутат Євген Мельник.
По Володимиру може також сходити і місцевий аграрій Валерій Діброва.

Округ №20 (м. Горохів)
Ставка влади по Горохову – на чинного депутата від округу та власника
АПГ «Пан Курчак» Сергія Мартиняка.
Хоча тут за офіційну підтримку Блоку
Петра Порошенка може поборотися
екс-губернатор Волині Володимир
Бондар, який тісно працює з Юрієм
Луценком.
На співзвучності прізвища та рейтингу партії Ляшка тут може зіграти
заступник голови Волинської організації радикалів Олександр Мартинюк,
який тривалий час очолював на Волині партію «Реформи і порядок».
Від «Батьківщини» вдруге може
спробувати свого щастя в окрузі колишній заступник голови волинської
ОДА та ректор Луцького інституту
розвитку людини університету «Україна» Роман Карпюк, якому в 2012 році
забракло дещиці голосів, щоб стати
депутатом. Також називають кандидатуру голови Волинської облради Валентина Вітера.
Від «Свободи» може піти хтось із
братів Боруцьких: депутат обласної
ради Святослав Боруцький або голова Горохівської організації «Свободи»
Олег Боруцький.
Від Гриценкової «Громадянської
позиції» вимальовується кандидатура
Володимира Красулі, який у 2012 році
як самовисуванець розкручував свій
місцевий бренд «Волинські патріоти»
та набрав 8,5% голосів виборців.
Звісно, чергову спробу може здійснити Борис Загрева, який у 2012 році
на парламентських виборах здобув
третє місце із майже 20% голосів.

Округ №21 (м. Ковель)

Влада робитиме ставку на чинного депутата Степана Івахіва. Проте
це не означає, що він офіційно висуватиметься від Блоку Порошенка.
Роль президентського муляжа в окрузі
може виконати Сергій Кошарук, ексмер Ковеля, а нині радник волинського губернатора.
«Батьківщина» може знову доручити виборчий похід Олегу Кіндеру,
чинному міському голові Ковеля, хоча
це також буде гра в піддавки на користь Івахіва.
Якщо голова Держагентства лісових ресурсів Валерій Черняков досі не
назбирав грошенят на місце в списку
«Свободи», то може спробувати щастя
по ковельській мажоритарці.
Також джерела повідомляють,
що серйозні наміри здобути депутатський мандат має родина Смітюхів.
Проте цього разу місію довірять не
путінофілу Григорію, а його брату Іванові, який в 2012 році в ковельському
окрузі здобув третє місце із 18,7% підтримки. Кажуть, що за серйозністю
намірів Смітюхи готові змагатися в
ресурсах із кандидатом від «Континіума».
Також у ролі члена пелотону для
виконання спецзавдань в окрузі може
взяти участь комсомолець Олександр
Кононович.

Округ №22 (м. Луцьк)
Напевно, найцікавіший округ, де
зіткнуться інтереси найамбітніших
політиків краю.
Президентська ставка в окрузі збігатиметься з позицією олігархів, тому
кандидатом від Порошенка, найімовірніше, стане Ірина Констанкевич,
заступник голови благодійного фонду
Ігоря Палиці «Новий Луцьк». Сам Ігор
Палиця, ймовірно, з посади голови
Одеської ОДА потрапить у прохідну
частину списку Блоку Петра Порошенка.
На потрапляння в прохідну частину списку сподівається й очільник волинських радикалів Володимир Кучер.
Якщо ж цього не трапиться, то балотуватиметься мажоритарником від
Луцька. А поки ляшківці розглядають
по Луцьку кандидатуру Святослава
Федіна, гендиректора фірми «Електросервіс».
Як давній соратник Тимошенко
зберігає шанси потрапити в список
екс-губернатор Григорій Пустовіт. На
мажоритарне місце по Луцьку тоді
претендуватиме Петро Кравчук, який
у 2012 році здобув другу позицію.
Якщо Пустовіт не потрапить у список,
тоді сам балотуватиметься в окрузі.
Адже після виходу з «Батьківщини»
Олександра Турчинова вплив Кравчука в партії суттєво зменшився.
Надії на прохідне місце у списку
має і очільник волинських свободівців Анатолій Вітів. У іншому випадку – ми побачимо його серед луцьких
кандидатів у нардепи.
Від «Громадянської позиції» свою
кандидатуру може висунути місцевий очільник Олександр Кралюк. Або
Володимир Красуля, якщо передумає
балотуватися по Горохову.
Закінчення на стор. 16

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

1 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30 Новини
06.10, 07.15, 08.15, 21.40
Спорт
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 00.30 Від першої особи
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 01.20 Підсумки
дня
09.40, 19.00 Про головне
10.25, 19.55, 21.50 Д/ф
11.00, 05.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.15 Вікно в Америку
13.40 Х/Ф «БУДЬ МОЇМ
ТАТОМ»
15.45 Книга ua
16.10 Т/с «Сержант Рокка»
18.00 Euronews
18.05 Час-Ч
18.20, 01.50 Міжнародні
новини
18.55, 19.45 З перших вуст
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
04.10 Віра. Надія. Любов

ВІВТОРОК

2 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30 Новини
06.10, 07.15, 08.15, 09.35,
21.40 Спорт
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 00.30 Від першої особи
07.25 Ера будівництва
07.35 Країна on line
07.40, 08.25, 08.40 Гість студії
07.50 Ера бізнесу
08.35 Паспортний сервіс
09.00, 21.00, 01.20 Підсумки
дня
09.45, 19.00 Про головне
10.20 Уряд на зв’язку з
громадянами
11.00, 05.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.05 Хочу бути
14.30 Українського роду
14.45, 19.55, 21.50, 22.15 Д/ф
16.05 Т/с «Сержант Рокка»
17.55 Euronews
18.20, 01.50 Міжнародні
новини
18.55, 19.45 З перших вуст
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
04.10 Як ваше здоров’я?

Хроніки ЛЮБАРТА
№21 (184)
1+1

08.30, 09.00, 09.30, 19.30,
00.15, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.15, 07.35, 08.10,
09.10, 09.35 «Сніданок з 1+1»
07.10 «Особистий рахунок»
08.35, 21.00 «Чистоnews»
10.00 «Міняю жінку - 6»
11.35 Х/Ф «МОСКВА
СЛЬОЗАМ НЕ ВIРИТЬ»
14.45, 15.45 Т/с «Терпкий смак
кохання»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.25 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 3»
20.30 «Секретные материалы
- 2014»
21.20 Т/с «Свати - 3»
22.30 «Гроші»
23.35 «Сказочная Русь»
00.30 Т/с «Заручники»
01.40 Х/Ф «ПРИБУЛЬЦІ»
04.55 «Служба розшуку дітей»

2+2
06.00 «Обережно, модерн!»
06.20 Х/Ф «ТРІО»
08.30 Д/п «Знищені за мить»
10.30 Д/п «Поля битви тварин»
11.30 Д/п «Сто один пес»
12.30 Д/п «Зброя майбутнього»
13.30 Д/п «Очима воїна»
14.30 Т/с «Гончі-2»
18.30, 21.30 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Шпигуни»
21.00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22.00 «Люстратор 7.62»
22.05 Х/Ф «ЗАХИСНИК»
00.05 Х/Ф «ЛІФТ»
02.00 Х/Ф «СОН»

1+1
06.45, 07.15, 07.35, 08.10,
09.10, 09.35 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 19.30, 00.10,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
08.35, 21.00 «Чистоnews»
10.00, 10.35 М/ф «Алладін»
11.35, 21.20 Т/с «Свати - 3»
12.45, 13.45 «Сімейні
мелодрами»
14.45, 15.45 Т/с «Терпкий смак
кохання»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.30 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 3»
22.25 «Територія обману»
23.30 «Анімаційний проект
кварталу 95 «Мультибарбара»
00.30 Т/с «Заручники»
01.30 Х/Ф «ШПИГУНЕ,
ВИЙДИ ГЕТЬ»

2+2
06.00 Мультфільми
06.10 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ
ЗАЛИШИТИСЯ ЖИВИМ»
07.30, 09.35 Т/с «Кордон.
Тайговий роман»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
16.30, 19.00 Т/с «Шпигуни»
22.05 Т/с «Цілком таємно»
00.05 Х/Ф «ПАВУЧИЙ УДАР»
01.35 Х/Ф «МЕГАПАВУК»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Зозуля»
13.55, 14.20 «Сімейний суд»
15.10 «Судові справи»
16.05 «Чекай на мене»
18.10, 03.30 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.40 Т/с «Аромат шипшини»
22.40 Т/с «Кремінь»
00.45 Х/Ф «ФІРМА»
03.20 «Мультфільми»
04.10 Д/с «Легенди
радянського розшуку»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50 Герої крижаних доріг
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Дивовижна Індія
10.30 Екватор
11.30, 23.40 Дика Америка
12.20, 17.30 Скарби з горища
13.10 Наука.ua
14.10 Прибульці
15.00 НЛО з минулого
16.40 Сучасні дива
19.20 Злет Гітлера. Апокаліпсис
21.10 Заручники Беслана
22.50 Дика Арктика
00.30 Покер
01.20 Війна всередині нас

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Аромат
шипшини»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25, 04.10 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
13.25, 14.20 «Судові справи»
14.55 «Сімейний суд»
15.50 Т/с «Небесне кохання»
18.10, 03.30 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
22.40 Т/с «Кремінь»
00.40 Х/Ф
«МАНЬЧЖУРСЬКИЙ
КАНДИДАТ»
02.50 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 19.20 Герої крижаних
доріг
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Імператорські пінгвіни
10.30 Неймовірний світ
пінгвінів
11.30, 23.40 Дика Америка
12.20, 17.30 Скарби з горища
13.10 В очікуванні кінця світу
14.10 Прибульці
15.00, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
20.20, 00.30 Історія світу
22.50 Дика Арктика
01.20 Тварини крупним планом
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СТБ
05.30 У пошуках істини
06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Зіркове життя. Оголені
та знедолені»
08.55 «Зіркове життя. Полюби
себе такою»
09.50 Х/Ф «МОЛОДА
ДРУЖИНА»
11.40 Х/Ф «РОЗПЛАТА ЗА
КОХАННЯ»
13.20 «Битва екстрасенсів»
14.55 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.15 Т/с «Коли ми вдома»
20.10 «Куб - 5»
22.35 «Детектор брехні - 6»
23.30 «Один за всіх»
00.55 Х/Ф «ЩИТ І МЕЧ»
03.27 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.30, 03.40 Срібний апельсин
06.05, 13.00 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.10 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15 Х/Ф «ПЕРЕЛІТНІ
ПТАХИ»
14.00, 15.25, 17.10 Т/с «Слід»
18.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «РОБІН ГУД»
02.55 Один за сто годин

СТБ

5

ICTV
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Світанок
05.55, 19.20 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.05 Х/Ф «ЯГУАР»
11.55, 13.15 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.40, 16.15 Х/Ф «ДЕВ’ЯТЬ
ЯРДІВ»
16.55 Х/Ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ-2»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.10 Свобода слова
23.50 Х/Ф «ЕПІДЕМІЯ СТРАХУ»
01.40 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Красуні в Клівленді»
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.15 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
07.00 Kids Time
07.05 Т/с «Вся така раптова»
09.00 Т/с «Моя улюблена відьма»
11.00 Т/с «Вороніни»
18.00, 02.20 Репортер
18.20, 01.40 Абзац!
19.00 Ревізор
21.45 Страсті за Ревізором
23.10 Т/с «Фізрук»
23.35 Х/Ф «МІСТЕР І МІСІС
СМІТ»
02.25 Х/Ф «СКРИНЬКА
ПРОКЛЯТТЯ»
03.35 Зона ночі
04.45 25-й кадр

ICTV

05.40 У пошуках істини

04.15, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

06.25, 16.00 «Все буде добре!»

04.50 Світанок

08.10 Х/Ф «МАМА
МИМОВОЛІ»

05.50 Свобода слова
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Пастка»

10.40 Х/Ф «ДОНЕЧКО МОЯ»

11.45, 13.15 Т/с «Прокурорська

12.30 «Битва екстрасенсів.

перевірка»

Апокаліпсис»
14.55 «Все буде смачно!»

14.30, 16.15, 21.05 Т/с «Літєйний»
16.45 Т/с «Вулиці розбитих

ЗІРКОВІ НОВИНИ
СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
ПОЯСНИВ, ЧОМУ НЕ ХОЧЕ
БРАТИ УЧАСТЬ В «ICE
ALL
LENGE»
BUCKET CHALLENGE»
joinfo.ua

В

акарчука намагалися
ися залучити
до модної нині розваги
зваги – акції
«Ice Bucket Challenge»,, де зірки
передають одне одному
му естафету і
обливаються холодною
ю водою на знак
солідарності і підтримки
мки з людьми, хворими ALS, а також
акож
жертвують великі суми
ми
грошей. Гравець українїнської збірної з футболу
лу
Анатолій Тимощук теж
ж
пройшов випробування
крижаною водою і кинув
виклик Святославу Вакарчуку.
Музикант у своєму мікроблозі «Твіттер» відповів
на заклик спортсмена: «Я КОЖЕН ранок обливаюся
холодною водою, часто стою на сцені и часто допомагаю комусь матеріально. Буду й далі це робити.Не
змішуючи». За словами лідера «Океану Ельзи», саме так
він пояснив своє небажання брати участь у світовому
флешмобі заради благодійності.

ВІРА БРЕЖНЄВА ПРИ НАДІЇ?

bt-women.com.ua

С

півачку в компанії з продюсером
бачили в підКостянтином Меладзе
Мела
московному
центрі.
м
мо
сковному перинатальному
перината
А трохи раніше Віра несподівано защо мріє про третю
явила в мікроблозі, щ
дитину.
та Меладзе
Роман між Брежнєвою
Брежн
і раніше був однією з головних світПліткарі стверджують,
ських загадок. Плі
ще в лютому
нібито їхні стосунки
стос
розряду творчих і
вийшли з розр
ділових, але ссамі «підозрювані»
стверджують, що все це – плід
стверджуют
хворої фантазії. Проте
чиєїсь хвор
днями співачка і композитор
разом відвідали підмосковний перинатальний центр
«Лапіно», де провели близько півгодини, повідомляє
портал Super.ru.
Наразі Брежнєва і Меладзе живуть в Москві, де
беруть участь у зніманнях телешоу «Хочу до Меладзе».
Віра і Костянтин намагаються уникати спільних виходів,
тому відвідини «Лапіно» стали чи не єдиним моментом,
коли папараці застали їх разом.

ХТО НАЙБАГАТШИЙ
ГАСТРОЛЕР?

ліхтарів. Менти-7»

telegraf.com.ua

18.00, 22.00 Вікна-Новини

18.45, 22.00 Факти. Вечір

19.00 Т/с «Коли ми вдома»

20.20 Цивільна оборона

мериканські таблоїди повідомили про найприбутковіших артистів-гастролерів. Сер Пол Маккартні в
рамках свого гастрольного туру «Out There» очолив рейтинг найприбутковіших гастролей 2014 року. 72-річний
виконавець за все турне зібрав 150 млн дол., а загальна
сума доходу від продажу квитків склала 38700000.
Найприбутковішим виступом став концерт у СанФранциско. Шоу Пола Маккартні відвідало 53,5 тис.
осіб. Усього виконавець відіграв на 8 аренах і 6 стадіонах. На виступ годі було дістати квитки, їх купували
в перші дні надходження в каси. Маккартні має намір
продовжити свої концерти вже з кінця вересня.
Друге місце посіла група «Mötley
Mötley
Crüe». Примітно, що концерти проходять за участю Еліса Купера.
Незважаючи на те, що їхній тур
р запланований аж до 2015 року, він
н вже
зібрав майже 12,5 млн дол. Одним
им з
найяскравіших виступів стало шоу
в Лос-Анджелесі. Його відвідало
о 16,5
тис. шанувальників.
І останнім з найприбутковіших
ших
гастролерів став Біллі Джоел.
Квитки на його виступи в
Нью-Йорку розпродано до
листопада. Також 65-річному
співакові й піаністу недавно
вручили премію Гервшина.

19.55, 22.45 «Врятуйте нашу
сім’ю - 3»
00.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.20, 18.00 Т/с «Дворняжка
Ляля»
06.05, 13.15 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.05 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Балабол»
12.05, 19.45 «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-4»
03.50 Срібний апельсин

22.20 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
00.10 Т/с «Стріла»
00.55 Х/Ф «ЕПІДЕМІЯ СТРАХУ»
02.40 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Красуні в Клівленді»
05.50 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.10 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
06.55 Kids Time
07.00, 18.00, 01.05 Репортер
07.05 Т/с «Вся така раптова»
09.00 Т/с «Моя улюблена відьма»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
16.35 Серця трьох
18.20, 00.10 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Ревізор
01.10 Т/с «Адськка підтримка»
03.55 Х/Ф «ЛІКАР ГОЛЛІВУД»

А
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ЦЕРЕМОНІЯ «ЕММІ»-2014:
НАЗВАНО ПЕРЕМОЖЦІВ
Cosmo.com.ua

У

вечері в понеділок лос-анджелеський театр «Nokia
Theatre» буквально наводнили голлівудські селебриті – не дивно, адже саме там вручали одну з найпрестижніших телепремій світу – «Еммі»-2014.
Щорічна телевізійна премія «Еммі» збирає величезну кількість зіркових гостей, серед яких актори і
режисери, номінанти та їхні родини, співаки й імениті
дизайнери. Цього разу на червоній доріжці позували
Меттью МакКонахі з дружиною Каміллою, Джулія Робертс, Гвен Стефані, Лена Данем, Келлі Осборн, Холлі
Беррі, Адам Левайн з Бехаті Прінслу, вагітна Хайден
Панеттьєрі, акторський склад «Теорії великого вибуху» в особі Джима Парсонса і Келлі Куоко, а також
зірки фыльму «Ігри престолів» – Микола КостерВальдано і Пітер Дінклейдж.
Загалом список переможців «Еммі-2014» такий:
«Найкращий драматичний серіал» – «У всі тяжкі». «найкращий комедійний серіал» – «Американська сімейка».
«Найкращий міні-серіал» – «Фарго». «Найкращий
телефільм» – «Звичайне серце». «Найкращий актор драматичного серіалу» – Брайан Кренстон («У всі тяжкі»).
«Найкраща актриса драматичного серіалу» – Джуліанна
Маргуліс («Правильна дружина»). «Найкращий актор
комедії / мюзиклу» – Джим Парсонс («Теорія великого вибуху»). «Найкраща актриса комедії / мюзиклу»
– Джулія Луїс-Дрейфус («ВІП»). «Найкращий актор
міні-серіалу / телефільму» – Бенедикт Камбербетч
(«Шерлок»). «Найкраща актриса міні-серіалу / телефільму» – Джессіка Ленг («Американська історія жахів»).

СТАЛИ ВІДОМІ ПОДРОБИЦІ
НОВОГО СЕЗОНУ «ШЕРЛОКА»

minprom.ua

Ш

анувальники популярного британського серіалу
«Шерлок» нетерпеливо очікують його продовження і не перестають гадати, які ж пригоди чекають
на його героїв у нових серіях. Творець картини Стівен
Моффат вирішив відкрити завісу таємниці і розповісти деякі подробиці четвертого сезону, знімання якого
почнуться в 2015 році.
«Ми плануємо зробити справжній захопливий
екшн, який не залишить глядачів байдужими. Нові
серії стануть ще більш таємничими. Коли ми розповіли свої ідеї акторам, вони заплакали. Я сподіваюся, у
нас все вийде», – розповів Стівен в інтерв’ю американському журналу «The Hollywood Reporter».

«НОВИЙ КАНАЛ» ГОТУЄ ФІЛЬМ
«РЕВІЗОР БЕЗ КУПЮР» ПРО
ІСТОРІЮ РЕВІЗІЙ ФРЕЙМУТ

«Телекритика»

С

пеціально до триріччя програми «Ревізор» творча
команда «Нового каналу» готує фільм про історію
проекту під назвою «Ревізор без купюр».
За задумом сценаристів, це буде «екскурс» в історію
«Ревізора», а гідом для всіх глядачів стане ведучий Олександр Педан. Він побуває у знакових для «Ревізора» місцях, поговорить із героями випусків і членами команди,
покаже те, що лишилося за кадром, і розповість цікаві
факти з історії шоу. Наприклад, на яку суму розщедрилася Ольга Фреймут, залишаючи в закладах чайові.
«Коли я отримав пропозицію від творчої команди проекту, першою думкою було: «Боже, як я можу
бути пов’язаний із «Ревізором»?! Але, вислухавши
аргументи, визнав, що вони звернулися за адресою,
– з усмішкою говорить Олександр Педан. – Справді,
я прекрасно знаю і Фреймут, і Притулу... Причому
незалежно одне від одного. Але при цьому ніколи не
був залучений до процесу створення «Ревізора». Тому
можу бути абсолютно об’єктивним, розповідаючи про
історію шоу. І, звісно, з огляду на дружні стосунки з
ведучими, дозволятиму собі кепкувати з них».

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30 Новини
06.10, 07.15, 08.15, 09.35,
21.40 Спорт
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 00.30 Від першої особи
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.35 Паспортний сервіс
09.00, 21.00, 01.20 Підсумки
дня
09.45, 19.00 Про головне
10.20 Перша шпальта
11.00, 05.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.05 Школа Мері Поппінс
14.25 Околиця
14.50 Як ваше здоров’я?
16.05 Х/Ф «ВІДДІЛ УБИВСТВ»
18.00 Euronews
18.20, 01.50 Міжнародні
новини
18.55, 19.45 З перших вуст
20.00, 21.45 Д/ф
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
04.10 В гостях у Д.Гордона
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06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30 Новини
06.10, 07.15, 08.15, 09.35,
21.40 Спорт
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 00.30 Від першої особи
07.25 Ера будівництва
07.35 Країна on line
07.40, 08.25, 08.40 Гість студії
07.50 Ера бізнесу
08.35 Паспортний сервіс
09.00, 21.00, 01.20 Підсумки
дня
09.45, 19.00 Про головне
10.20, 19.55, 22.15 Д/ф
11.00, 05.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.05 Хто в домі хазяїн?
14.30 Світло
14.55 Надвечір’я
16.10 Х/Ф «ВІДДІЛ УБИВСТВ»
18.00 Euronews
18.20, 01.50 Міжнародні
новини
18.55, 19.45 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
04.10 В гостях у Д.Гордона

28 серпня 2014 року
1+1
06.45, 07.15, 07.35, 08.10,
09.10, 09.35 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 19.30, 00.10,
04.35, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
08.35, 21.00 «Чистоnews»
10.00, 10.35 М/ф «Алладін»
11.40, 21.20 Т/с «Свати - 3»
12.45, 13.45 «Сімейні
мелодрами»
14.45, 15.45 Т/с «Терпкий смак
кохання»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.00 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 3»
22.30 «Інспектор фреймут»
00.30 Т/с «Заручники»
01.30 Х/Ф «ПРОЩАВАЙ, МОЯ
КОРОЛЕВО»
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.10 «Обережно, модерн!»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.35 Х/Ф «РОСІЯ МОЛОДА»
11.15 Х/Ф «РОСІЯ МОЛОДА»
12.35 Х/Ф «РОСІЯ МОЛОДА»
14.20 Д/п «Народжені вбивати»
15.20 Д/п «Літаки Другої
світової війни»
16.30 Т/с «Шпигуни»
19.00 Т/с «Третього не дано»
22.05 Т/с «Цілком таємно»
00.05 Х/Ф «ГЛИБИННІ
ЧУДОВИСЬКА»
01.35 Х/Ф «ВОЛКОДАВ»

1+1
06.30, 20.30, 00.10 «Секретные
материалы - 2014»
06.45, 07.15, 07.35, 08.10,
09.10, 09.35 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 19.30, 23.50,
05.45 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
08.35, 21.00 «Чистоnews»
10.00, 10.35 М/ф «Алладін»
11.40, 21.20, 22.30 Т/с «Свати
- 3»
12.45, 13.45, 04.35 «Сімейні
мелодрами»
14.45, 15.45 Т/с «Терпкий смак
кохання»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.05 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 3»
00.30 Т/с «Заручники»
01.30 Х/Ф «ЛЮБОВ ТА ІНШІ
ОБСТАВИНИ»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.10 «Обережно, модерн!»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.35 Х/Ф «РОСІЯ МОЛОДА»
11.15 Х/Ф «РОСІЯ МОЛОДА»
13.00 Х/Ф «РОСІЯ МОЛОДА»
14.55 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.55 «Облом UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «Шпигуни»
19.00 Х/Ф «БІЙ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ»
22.05 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
УДАР»
00.05 Х/Ф «ВІЙНА ОРКІВ»
02.00 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Аромат шипшини»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25, 04.10 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
13.25, 14.20 «Судові справи»
14.55 «Сімейний суд»
15.50 Т/с «Небесне кохання»
18.10, 03.30 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.40 Т/с «Аромат шипшини 2»
22.40 Т/с «Кремінь 2.
Звільнення»
00.45 Х/Ф «ВТЕЧА ІЗ
АЛЬКАТРАСУ»
02.45 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 19.20 Герої крижаних
доріг
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Дельфіни Царства тіней
10.30 Тропічні дельфіни
11.30, 23.40 Дика Америка
12.20, 17.30 Скарби з горища
13.10 В очікуванні кінця світу
14.10 Прибульці
15.00, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
20.20 Історія світу
22.50 Голуба планета: океани
00.30 Покер
01.20 Дуель розвідок

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Аромат
шипшини 2»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25, 04.10 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
13.25, 14.20 «Судові справи»
14.55 «Сімейний суд»
15.50 Т/с «Небесне кохання»
18.10, 03.30 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
22.40 Т/с «Кремінь 2.
Звільнення»
00.45 Х/Ф «ЦИВІЛЬНИЙ
ПОЗОВ»
02.45 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00 У пошуках істини
07.50 Герої крижаних доріг
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Дика Латинська Америка
11.30, 23.40 Сила зграї
12.20, 17.30 Скарби з горища
13.10 В очікуванні кінця світу
14.10 Злет Гітлера. Апокаліпсис
15.50 Заручники Беслана
19.20 Наука.ua
20.20, 00.30 Історія світу
21.10 НЛО з минулого
22.00 Сучасні дива
22.50 Голуба планета: океани
01.20 10 несподіваних фактів

СТБ
05.15 У пошуках істини
06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.45 «Зіркове життя. Теща
щастю не завада»
08.40 «Зіркове життя. Не
бійтеся народжувати»
09.40 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
12.20 «Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис»
14.55 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 4»
00.40 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.20, 18.00 Т/с «Дворняжка
Ляля»
06.05, 13.15 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.05 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.15, 15.25, 17.10,
22.00 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Балабол»
12.05 «Говорить Україна»
20.00 Футбол. Товариський
матч. Україна - Молдова
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-4»
03.50 Срібний апельсин

СТБ

ICTV
04.50 Служба розшуку дітей
04.55, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.30, 08.00, 16.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-7»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Пастка»
11.55, 13.15 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.35, 16.15, 20.10 Т/с «Літєйний»
18.45, 22.00 Факти. Вечір
22.20 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2.
АПОКАЛІПСИС»
00.05 Т/с «Стріла»
00.55 Х/Ф «ТИПУ КРУТИЙ
ОХОРОНЕЦЬ»
02.15 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Красуні в Клівленді»
05.50 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.10 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
06.55 Kids Time
07.00, 18.00, 01.00 Репортер
07.05 Т/с «Вся така раптова»
09.00 Т/с «Моя улюблена відьма»
11.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
16.40 Серця трьох 22
18.20, 00.05 Абзац!
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Ревізор
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Т/с «Адськка підтримка»
03.15 Х/Ф «КОРОЛІВСЬКА
СПАДЩИНА»
04.45 25-й кадр

ICTV

05.20 У пошуках істини

05.00, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45

06.05, 16.00 «Все буде добре!»

Факти

07.50 «Зіркове життя. Щасливі

05.35 Світанок

покірні дружини»
08.45 Х/Ф «Я ЩАСЛИВА»
10.40 Х/Ф «П”ЯТЬ РОКІВ ТА
ОДИН ДЕНЬ»
12.25 «Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис»
14.55 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.40, 08.00, 16.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-7»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Пастка»
11.50, 13.15 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.35, 16.15, 20.10 Т/с «Літєйний»
18.45, 22.00 Факти. Вечір
22.20 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3.
ВИМИРАННЯ»

19.55, 22.45 «Зважені та

00.05 Т/с «Стріла»

щасливі - 4»

00.55 Х/Ф «ОСТАННЯ ІСТИНА»

00.40 Нічний ефір

02.30 Т/с «Дружини футболістів»

ТРК УКРАЇНА
05.20, 18.00 Т/с «Дворняжка
Ляля»
06.05, 13.15 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.05 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Балабол»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-4»
03.50 Срібний апельсин

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Красуні в Клівленді»
05.50 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.10 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
06.55 Kids Time
07.00, 18.00, 01.10 Репортер
07.05 Т/с «Вся така раптова»
08.55 Т/с «Моя улюблена відьма»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
16.40 Серця трьох 23
18.20, 00.15 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Ревізор
01.15 Служба розшуку дітей
01.20 Т/с «Адськка підтримка»
04.10 Х/Ф «ТАТУСІВ ДЕНЬ»

²ÍÒÅÐÂ’Þ
Розмовляла Ірина КАЧАН

М

айже два місяці
провів на буремному
українському сході 29річний Павло Данильчук. Одному
з найрадикальніших активістів
волинського Євромайдану,
керівнику волинського осередку
«Правого сектору», депутату
Луцької міськради не пробачили
б, якби війну він пересиджував у
спокійному Луцьку. Одна справа –
привселюдно поставити на коліна
губернатора-регіонала й зовсім
інша – взяти до рук зброю та піти
добровольцем на війну. Хоча й тут
скептики знайшлися і заговорили
про піар.
Павло із побратимами відбув на
Схід напередодні свого дня народження. Став чотовим у добровольчому
батальйоні «Азов». Волинських «правосеків» у цьому формуванні разом з
ротаціями близько 30, а загалом волинських добровольців тут понад 50,
переважно молоді хлопці.
Днями Павло приїхав до Луцька на тиждень-другий. Каже, що
обов’язково повернеться на війну,
яку Україна виграє. Колись-таки. Утім
оптимістичних прогнозів не робить.
– Тебе дехто критикував, доки
ти був у Луцьку, і далі критикують,
мовляв, на війні ти тільки піаришся.
Дратує?
– Я намагаюся не звертати уваги
на дурні коментарі людей, які ніколи
не були на Майдані і тим паче – ніколи не підуть воювати. Наші хлопці
мобілізовувалися і були готові їхати
захищати Україну ще на початку весни, готові були вирушати у Крим. Але
«Правому сектору» тоді не давали
статусу й озброєння, тобто не давали
змоги воювати. Щойно з’явилася можливість поїхати у один із перших офіційних батальйонів, волинські хлопці,
які вирішили воювати, вирушили на
схід. Звісно, я не міг кинути своїх побратимів.
– Вагання були? Усе-таки ти взявся не тільки за революційні справи,
а й за політику. А для цього потрібна
присутність у Луцьку…
– Я не вагався. Хотів їхати і не зміг
би інакше. Розумів, що будуть розмови, чи я насправді воюю, чи не пересиджую деінде, чи банально піарюся.
Але тим, хто мене добре знає, нічого
доводити не треба. Час усе і всіх розставить на місця.
– Що кажуть твої близькі?
– Мама не знає, де я. Думає, що в
Луцьку. Я її оберігаю від хвилювань.
Достатньо того, що переживає за іншого сина. Мій рідний брат Сашко теж на
сході, ще раніше пішов добровольцем
у рівненський батальйон територіальної оборони «Горинь». Навіть вдалося
кілька разів з ним зустрітися. Так збіглося, що він перебуває на території,
в радіусі якої діє і наш батальйон. Там
же і наша 51-ша бригада. Тобто воюємо пліч-о-пліч із земляками.
– Чому Данильчук не з Ярошем,
не з добровольчим корпусом «Правого сектору», а у «Азові»?
– Наприкінці червня я зустрівся
з Дмитром Ярошем (лідер «Правого
сектору». – Авт.), був на з’їзді керівників обласних організацій. На той
момент багато бійців «Правого сек-
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ПАВЛО ДАНИЛЬЧУК:

«АВТОМАТ У ЦІЙ ВІЙНІ
НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ»

БОЄЦЬ БАТАЛЬЙОНУ «АЗОВ» ПЕРЕКОНУЄ, ЩО НАЙБІЛЬШ БОЄЗДАТНИМИ,
ПРИНАЙМНІ ПСИХОЛОГІЧНО, Є ДОБРОВОЛЬЧІ БАТАЛЬЙОНИ
тору» пішли воювати у різні частини
Збройних сил, були призвані. Ми не
могли далі сидіти на місці, і сам Ярош
рекомендував іти туди, де є забезпечення зброєю, де буде змога воювати.
Оскільки «Азов» створений на основі організації «Патріот України», що
входить у «Правий сектор», то рішення приєднатися до цього батальйону
було цілком логічним. Ми поїхали до
найближчих по духу.
– Де воює найбільше волинян?
– Наші волинські чоловіки воюють всюди, без перебільшень. Це дуже
суб’єктивно, але у мене складається
враження, що волиняни активніші у
цій війні, аніж галичани.
– Можна бути певним, що у місцях дислокації добровольчих батальйонів бійцям нічого не загрожує?
– На жаль, ні. Небезпека завжди
є. Ми базуємося на Приазов’ї, основна база дислокації – у курортному
місті Урзуф. І там купа сепаратистів,
яких ми практично щодня затримуємо, чимало прихильників терористів.
Ще одна рота – у Маріуполі, і хоча це
територія звільнена, але стабільною її
назвати важко. Теж постійні провокації, часті затримання сепаратистів,
які приїздять на відпочинок або цілеспрямовано дестабілізують ситуацію.
Від основних місць дислокації здійснюємо бойові виїзди в зону бойових
дій за 50, 100, а то й більше кілометрів.
На відтинку Приазов’я майже немає
військових, і коли буде звужуватися кільце навколо Донецька і Луганська, москалі попруть тим відтинком
в Україну. І в принципі так сталося:
днями якраз через цю нашу територію

нахабно прорвалися військові й техніка з Росії. Наших хлопців зірвали, й
вони готують оборону Маріуполя від
росіян.
– Знаю, що у батальйоні «Азов»
чимало ультрас різних клубів. Це не
заважає дисципліні?
– Найбільша частина нашого батальйону – це представники організації «Патріот України» і футбольні
вболівальники різних клубів, зокрема
і ФК «Волинь». Ультрас різних українських клубів, ставши добровольцями
«Азова», тепер із усмішкою згадують
колишні фанатські війни. Зараз усі
вони – єдине ціле. І я точно знаю, що
ці хлопці, які пройшли вишкіл революцією, які зараз пліч-о-пліч воюють,
ніколи вже не будуть битися між собою. Більше того, насправді вони дуже
дисципліновані.
– Розрив шаблону: люди, які зневажають міліціонерів, тепер самі мають такі посвідчення…
– Усім з цього смішно. Ми щиро
ненавидимо ментів і мусорів, ми з
огидою ставимося до нашої прогнилої
правоохоронної системи, ми готові й
далі воювати з ними за потреби. Але
ситуація сьогодні така, що закон дозволяє офіційно брати участь у бойових діях лише з відповідним статусом
МВС. Було б неправильно не використати цю можливість. І Андрій Білецький, очільник «Правого сектору» на
Сході України, разом зі своїм середовищем скористалися цим, створили
батальйон, який отримав офіційний
статус. Хлопці розуміють, що це лише
на час війни. Якщо система лишиться
такою ж, ніхто з них не працюватиме

далі у правоохоронних органах. Але в
перспективі це було б нормально. Якби
відбулося перезавантаження системи
і якби чимало бійців «Правого сектору» пішли працювати у міліцію, якби
представники націоналістичних організацій стали частиною правоохоронної системи. Бо хто, як не ми?
– А ти уявляєш себе з погонами?
– Раніше й подумати про таке не
міг, а тепер вже уявляю. Якщо доведеться, то працюватиму. Бо як інакше
міняти цю державу?
– Після майже двох місяців на
сході, як тобі у Луцьку?
– Якось не по собі. І найперше від
того, що більшості людей у Луцьку
байдуже. Принаймні мені так здається. Мало людей глобально замислюється про цю війну. Я розумію їх, на
долю українців випало надто багато
випробувань. Так, люди хочуть миру,
але не всі до цього долучаються. Є
лише маленька частина тих, хто йде
на самопожертву, а решта продовжує
спостерігати за подіями з екранів телевізорів. А я і мої однодумці керуємося гаслом: «Якщо не ми, то хто, якщо
не зараз, то коли?». Для нас доля України зараз на першому місці. Як ніколи.
Для нас революція перейшла у війну. І
завершиться вона не скоро. І по факту,
і у наших серцях та думках.
– Наскільки картинка в телевізорі відповідає тому, що реально відбувається у зоні бойових дій?
– У нас нема пропаганди, як у Росії, але наша влада не говорить усю
правду. Усю офіційну інформацію,
якю повідомляють з РНБО чи штабу
АТО треба ділити на два. Не завжди

чесні дані про втрати і здобутки. Насправді ситуація трошки гірша, ніж
про це йдеться в новинах. На жаль.
Коли я читаю новини про ситуацію в
місцях, де я був особисто, то не можу
не дивуватися. Але так є. Щодня відбувається інтервенція: в Україну заходять вантажі, матеріальна підтримка,
прибувають військові, найманці.
– Якби від тебе особисто щось залежало, що ти робив би, які рішення,
які зміни?
– Треба провести величезні чистки в Генштабі, у керівництві української армії і силових структур. Щоби
не було зливу інформації, аби позбутися зрадників і щоб лишилися тільки
ті, хто мислить по-українськи і здатен
керувати. Багато генералів мають совковий підхід до керування, а скільки
серед них таких, які отримали звання без військового досвіду? Десятки!
Вони просто не знають, як діяти, віддають безглузді накази, показово шикують і тому подібне. На мою думку,
сьогодні найбільш боєздатними, принаймні психологічно, є добровольчі
батальйони. Але проблема у тім, що
ми погано забезпечені бронею, військовою технікою і важким озброєнням. Власне тим, завдяки чому можна
воювати і перемагати. Автомат у цій
війні нічого не вирішує. Це, аби тобі
було психологічно простіше воювати.
Або принаймні, щоб можна було пустити останню кулю в скроню. Там, де
тривають бойові операції, все вирішують танки, артилерія, міномети, «Гради», «Урагани».
Закінчення на стор. 10
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Ірина КАЧАН

же десяток років
лучанин Олександр
Платонов воює за
можливість чесно і спокійно
працювати. За цей час чоловік
зібрав кілограми документів,
познайомився із судами різних
інстанцій та пересвідчився:
довіряти можна лише самому
собі.

У

А починалося все дуже навіть позитивно. Наприкінці 90-х біля луцького ЦУМу діяв книжковий ринок, на
якому працювало два десятки підприємців. У 2001 році в мерії вирішили
навести лад із торгівлею книгами й
запропонували їм в оренду земельну
ділянку на вулиці Лесі Українки перед
колишнім Будинком побуту, де нині
Центр надання адміністративних послуг. Торговці інтелектуальним крамом зраділи такій пропозиції й готові були власним коштом збудувати
тут цивілізований книжковий ринок.
Адже умови праці біля універмагу
були такі собі: у мороз і спеку з ранку
й до вечора просто неба.

ОБВЕСТИ ВСІХ
НАВКОЛО ПАЛЬЦЯ
Зрештою на пропозицію мерії, яку
тоді, до слова, очолював Антон Кривицький, зголосилося 15 підприємців.
Вони вирішили: створюватимуть товариство, щоб законно провадити діяльність, й візьмуться за будівництво.
Це питання координував заступник
тодішнього міського голови Святослав Кравчук, який нині знову обіймає
посаду віце-мера. Так-от, посадовець
порадив бізнесменам визначитися,
хто буде відповідальним, і розпочинати роботу.
Та поки підприємці-книгарі міркували над створенням товариства,
узгоджували всі деталі, один з їхніх
колег, Володимир Пахольчук, виявився спритнішим і значно хитрішим.
Чоловік пішов у мерію і написав заяву
на ім’я Кривицького з проханням надати йому особисто земельну ділянку
біля Будинку побуту під будівництво
книжкового торгового центру. І цю
заяву було прийнято, Пахольчук отримав в оренду бажану землю на 25 років. Та решта підприємців про це ні
сном ні духом.
Раніше, пригадує Олександр Платонов, його колега вихвалявся своїми
добрими стосунками зі Святославом
Кравчуком, мовляв, цей чиновник допоможе підприємцям втілити задум зі
створення сучасних торгових місць.
«З цим чоловіком, теперішнім
орендарем землі, на якій розміщено
«Книжковий пасаж», свого часу ми
були сусідами по торгівлі. Усі мали
з ним нормальні стосунки, настороження ніякого не було. А він таємно
від нас усіх оформив на себе земельну
ділянку, пройшов усі інстанції. Ми ж
тим часом тільки взялися створювати
товариство, виготовляли проект», –
розповідає Олександр Платонов.
Невдовзі Володимир Пахольчук
поставив перед фактом усіх торговців

КНИЖКОВИЙ БІЗНЕС
ЗА ЧУЖІ ГРОШІ

літературою: готовий збудувати об’єкт
буквально за три місяці, адже має знайомих будівельників, які візьмуться за
цю справу. А для цього потрібно було
скинутися грошима.
«Повіривши, що вже через три
місяці ми усі станемо власниками новеньких магазинів, підписали з ним
договори інвестування. Але на той момент ми ще не знали, що ділянку уже
оформлено на нього. Він запевняв, що
є рівноправним партнером, що теж
вкладатиме свої кошти у будівництво.
Якби ми вважали його ворогом, то
ніхто не укладав би з ним договорів.
Але ж усі робили спільну справу, ніхто й подумати не міг, що Володимир
Пахольчук вчинить так хитро. Та він
мав підхід до кожного, втерся в довіру до усіх нас», – пояснює Олександр
Платонов.

ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ
Спершу йшлося про 1200 доларів
за один магазин. Та коли підписали
договори, Володимир Пахольчук сказав, що цього буде недостатньо. Зійшлися на 2500 доларів за магазин на
вісім квадратів.
«Коли він запропонував по 1200
доларів, то до двох десятків підприємців набралося, коли ж підняв ціну
удвічі, до 2500, то частина відсіялася,
лишився десяток людей. Я вирішив
узяти собі два магазини. Планував
вкласти близько 5000 доларів, а на той
час це була вартість однокімнатної
квартири», – пригадує співрозмовник.
І лише після цього підприємці дізналися, що ділянку оформлено на Володимира Пахольчука. Обурилися такими хитрощами, почали з’ясовувати,
на якій підставі виконком виділив

йому цю землю, якщо домовленість
була зовсім іншою. Та не знайшли іншого виходу, як пристати на умови
спритного колеги. Дали йому перші
внески, аби швидше розпочалося будівництво.
Планувалося, що вже до кінця 2002
року «Книжковий пасаж» буде зведено, а торговці літературою отримають
у власність магазини. Та будівництво
розпочалося і одразу зупинилося.
«Орендар втікав від нас, нічого
не хотів пояснювати, не зізнавався,
хто підрядник. Але ми все-таки дізналися, це було приватне підприємство
«Інторгсервісплюс». Як виявилося, це
навіть не будівельна фірма. Ми відшукали директора цієї фірми, щоби
дізнатися, чому будівництво стоїть на
місці. А він заявив, що у нього нема й
половини наших грошей, тобто нема
за що будувати. Крім того, у нього з
замовником виявилися проблеми –
Пахольчук викрав чек на 27 тисяч гривень. Хоча вони були давніми друзями,
і той довіряв йому», – каже Олександр
Платонов.
Натомість сам Володимир Пахольчук всю вину взявся «звалювати» на
підрядника. Запевняв, що усі зібрані кошти передав ПП «Інторгсервісплюс».
«Ми знову пішли до підрядника,
почали перевіряти документацію. У
нас були квитанції, що гроші до них
надійшли. А директор фірми Анатолій
Троць заявив, що все це липа, бо він
нібито ніяких квитанцій не виписував, всі розрахунки велися через банк.
Не вів він і путньої бухгалтерської документації, щоби приховати податки»,
– пояснює Платонов.
Підрядник порадив підприємцям
звернутися у мерію з вимогою розірва-

ти договір оренди із Володимиром Пахольчуком, створити своє товариство
й оформити ділянку на нього, укласти
договір на продовження будівництва
і зібрати ще 100 тисяч гривень. І тоді,
мовляв, можна буде знову взятися за
будівельні роботи. Анатолій Троць запевняв, що збудує об’єкт за місяць.

СОВІСТЬ У БІЗНЕСІ
ЗАВАЖАЄ
Підприємці кілька разів зверталися до міських владців, але відповідь
щоразу була незмінною – підстав для
розірвання договору немає.
«Ми почали звертатися у прокуратуру, міліцію, щоб з’ясувати, де зникли гроші. У 2004 році нарешті було
відкрито кримінальну справу проти
Пахольчука за фактом шахрайства.
Було встановлено, що крім договорів,
які він уклав з нами, такі ж договори
він уклав з іншими людьми на ті самі
магазини. Така собі «друга черга». Таких людей було п’ятеро», – провадить
Олександр Платонов.
Загалом шахрай зібрав з усіх близько 500 тисяч гривень. Хоча об’єкт
можна було збудувати за значно менші кошти. У першому кошторисі було
прописано 180 тисяч гривень. А потім
з розвитком подій сума збільшувалася.
Станом на 2004 рік будівництво мало
коштувати 215 тисяч гривень, такими
були розрахунки проектної організації. У 2006 році експерт підрахував, що
вартість будівництва на момент завершення сягне 350 тисяч гривень.
У 2006 році кримінальну справу
було закрито через відсутність складу
злочину. Мовляв, цивільно-правові
відносини. Згодом справу поновили.
Тим часом за кошти «додаткових»

людей Володимир Пахольчук добудував пасаж і у 2004 році передав людям
із «другої черги» магазини за актами
прийому-передачі. «Книжковий пасаж» офіційно запрацював 1 травня
2004 року. Обурені підприємці, які
вклали власні кошти у будівництво і
не отримали торгових площ, вкотре
звернулися до міських владців. Однак
безрезультатно.
Та й самі інвестори з так званої
«другої черги» дуже здивувалися, що є
якісь інші інвестори, крім них. Один з
них відразу відмовився вести бізнес у
таких умовах, решта почали судитися
за визнання права власності на магазини.
«Ми цього не знали. А вони себе
застрахували так. Вони швидше звернулися до суду, бо зрозуміли, що їх
кинули. І тут уже стояло питання, хто
швидше оформить власність на себе.
Ми, своєю чергою, теж подали позови
до суду. І вже у 2004 році були рішення
судів про визнання права власності за
нами на кожен конкретний магазин.
Тим часом Володимир Пахольчук подав на апеляцію, стверджував, що ніяких грошей він не отримував», – зазначає Олександр Платонов.

КОЗИРІ ЧИ ХОРОШІ
ЗВ’ЯЗКИ?
Судова тяганина тривала дуже
довго. Олександр Платонов ходив із
суду однієї інстанції до суду іншої
інстанції, як й інші підприємці. Зрештою Платонов відсудив свої квадратні метри. І тільки у 2010 році взявся
оформляти право власності. Але почати бізнес не зміг, оскільки його магазин займав інший підприємець з
«другої черги», який відмовився піти.

Хроніки ЛЮБАРТА

ÃÐÎØ²
Хоча на той момент було судове рішення
про визнання недійсними тих договорів
«зверху». Справи ці додаткові спонсори
будівництва програли, але так і лишилися
торгувати.
Обурює підприємців і той факт, що у
2004 році міська влада без згоди й відома інвесторів надала «Книжковому пасажу» статус ринку. І Пахольчук на посаді
директора почав укладати договори з
власниками магазинів та збирати з них
гроші.
«Жінка, яка в моєму магазині торгує,
платить директору ринку 1500 гривень.
Не мені, не істинному власнику. Якщо
вона цього не робитиме, то він погрожує
вимикати світло. Насправді він мав би
укласти договори суборенди з власниками магазинів. А він уклав договори
на торгові площі, які йому не належать.
Своїх же коштів у будівництво пасажу
він не вкладав. Але я домовився з цією
жінкою. Вона платить мені одну суму, і
платить окремо директору ринку. Тільки
незрозуміло за що», – каже Платонов.
Нині всі судові спори завершилися.
Практично усі інвестори «другої черги»
відійшли і ніхто ні на що не претендує.
Володимир Пахольчук рішеннями судів
зобов’язаний повернути обманутим людям кошти.
Пояснювати свої дії він не хоче. Каже,
нібито всі розповіді Олександра Платонова – маячня. І 15 кілограмів документів,
зібраних за ці роки, його не вражають.
Більше того, Пахольчук звинувачує у нечесності свого опонента. Тільки аргументувати не може.
Зараз Олександр Платонов домагається того, аби луцька мерія таки розірвала
договір оренди із Володимиром Пахольчуком, щоб підприємці мали змогу повноцінно користуватися земельною ділянкою
без цього посередника й сплачувати кошти
у міську казну. Та Володимир Пахольчук і
тут має козир – троє з десяти підприємців,
які нині працюють на «Книжковому пасажі», не хочуть з ним воювати, бо є «своїми
людьми». Два магазини належать друзям
Пахольчука, ще один – його дружині.
З огляду на те, як спокійно почувається горе-орендар, виникають думки, що
хороші зв’язки у міській раді таки дозволяють бути впевненим у завтрашньому
дні. Усім би так…
P.S. Цей матеріал готувався до друку
ще у червні. Однак публікуємо статтю
тільки зараз. За цей час темою зацікавилися у Луцькій міській раді. І на останній
сесії Луцькради 27 серпня депутати проголосували за скасування рішення виконкому про надання дозволу на будівництво
на території «Книжкового пасажу» та
за скасування статусу нерухомості цього
об’єкту. Що це означає? На думку Олександра Платонова, насправді хтось поклав око на ділянку у самісінькому центрі
міста. Й цілком ймовірно, у майбутньому
цю конструкцію знесуть, бо тепер вона
матиме статус звичайної «черепашки».
І якщо громада скаже зносити, то депутати зможуть прийняти відповідне рішення. І не долею орендарів, які роками
воюють із Володимиром Пахочульком, цікавляться насамперед у мерії. А наявність
законних підстав – документів про право
власності і статус капітального будівництва – нікого не цікавить. Усе ж можна
переінакшити, подавши під вигідним юридичним соусом…
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СТАТКИ
ПРОКУРОРСЬКОЇ
ВЕРХІВКИ ВОЛИНІ

ОЛЕГ
КОРЕЦЬКИЙ,

Тетяна ГРІШИНА

Новопризначений прокурор Волинської
області Вадім Максимов разом із сім’єю
задекларував майже мільйон гривень
доходу, заробленого у 2013 році. Статки його
заступників дещо менші.

ВАДІМ
МАКСИМОВ,

прокурор Волинської
області
Народився 8 грудня
1971 року в селі Щербаковка Красногвардійського району Кримської області УРСР.
Вищу юридичну освіту
здобув у Національній
юридичній
академії
України імені Ярослава Мудрого в Харкові.
Кандидат юридичних
наук.
Новопризначений прокурор Волинської області, старший радник юстиції Вадім Максимов
заробив за 2013 рік 147,9 тис. грн. До призначення на посаду прокурора області він був прокурором Дарницького району Києва. А в органах
прокуратури працює з 1997 року.
У своїй декларації зазначив також про доходи сім’ї, які виявилися у п’ять разів більшими,
аніж його власні – 848,1 тис. грн. Із них 32,8 тис.
грн – заробітна плата. Левову частку заробітку
сім’ї прокурора складають дивіденди та відсотки – 690,3 тис. грн. Ще 125 тис. грн – задекларована спадщина. Сам же прокурор отримав
7680 грн доходу у якості дивідендів та відсотків, решта – зарплата.
З нерухомого майна в декларації прокурора
зазначена земельна ділянка площею у 60 кв. м,
квартира – 93,9 кв. м та гараж – 19,1 кв. м.
На сім’ю прокурора записані дві земельні ділянки загальною площею у 7978 кв. м, будинок
площею в 57,6 кв. м та квартира – 42,47 кв. м.
Вадім Максимов разом з сім’єю віддають перевагу автомобілям марки «Тойота». У сім’ї таких
два – «Тойота Рав 4» 2008 року випуску та «Тойота Прадо» 2007 року випуску. Середня ціна
таких автомобілів нині на вторинному ринку
становить 17-25 тисяч доларів США. Окрім цього, на прокурора записаний причіп.
На банківських рахунках ні прокурор, ні
його родина грошей не мають, одначе зазначене добровільне страхування, яке здійснив декларант і його сім’я у 2013 році на суму в 1480
гривень.

перший заступник
прокурора
Родом з Турійська
Волинської
області.
Розпочав свою трудову діяльність в органах
прокуратури з посади старшого слідчого
Володимир-Волинської
міжрайонної
прокуратури Волинської області. В подальшому
обіймав різні посади в
органах прокуратури, в тому числі працював у
Генеральній прокуратурі України.
Перший заступник прокурора, старший
радник юстиції Олег Корецький на час подання
декларації за 2013 рік перебував на посаді Любомльського міжрайонного прокурора. У декларації він вказав членів родини – дружину, сина
та дочку, які заробили торік 193,5 тис. грн, з них
168,2 тис. грн – заробітна плата. Сам же старший
радник отримав дохід у розмірі майже 154,9 тис.
грн. Усе це – заробітна плата. Майже 11,5 тис. грн.
доходу сім’ї зазначено в декларації як матеріальну допомогу. Ще 48 гривень – дарунки, виграші
та призи, а ще 12,7 тис. грн – інші види доходів.
Ні автомобілів, ні нерухомого майна на ім’я
Олега Корецького у 2013 році не зазначено. Втім
родина прокурора задекларувала три земельні
ділянки загальною площею у 4808 кв. м та квартиру, яка має площу 24,1 кв. м. Задекларованих
автомобілів, як і банківських рахунків, родина і
перший заступник прокурора не мають.

ГЕННАДІЙ
ПАРФЕЛЮК,

заступник прокурора
Волинської області
Народився у місті
Камені-Каширському
Волинської
області.
У 1995 році розпочав
трудову діяльність в
органах прокуратури
з посади помічника
прокурора
Ратнівського району. В подальшому
обіймав
різні посади в апараті
прокуратури області, очолював прокуратуру
Любешівського району. До призначення на
посаду заступника прокурора області пра-

цював начальником відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими
органами, які ведуть боротьбу з організованою
злочинністю та процесуального керівництва
управління нагляду за додержанням законів у
кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.
Заступник прокурора області Геннадій
Парфелюк зазначив у декларації, що його
сім’я складається з двох дочок та дружини.
Доходи його сім’ї за 2013 рік склали 36738 грн.
Уся задекларована сума – заробітна плата.
Очевидний головний годувальник сім’ї саме
прокурор, адже заробив за минулий рік трішки більше як 167 тис. грн. Із цих грошей 4,7
тис. грн – інші види доходів, усе решта – заробітна плата.
На ім’я Парфелюка записана квартира площею в 77 кв. м, сім’я нерухомого майна не має.
Задекларовано автомобіль «Шевроле Авео» 2007
року випуску. На вторинному ринку такий коштує 6-8 тисяч доларів США. Окрім цього, декларант зазначив, що має вклад у банку в розмірі
6 тис. грн.

ОЛЕКСАНДР
СЛІПЧУК,

заступник прокурора
Волинської області
Народився у селі Головні Любомльського
району Волинської області. Розпочав трудову діяльність в органах
прокуратури з посади слідчого-стажиста
прокуратури
міста
Ковеля
Волинської
області у 1993 році. У
подальшому обіймав різні прокурорсько-слідчі
посади.
Заступник прокурора Волинської області,
старший радник юстиції Олександр Сліпчук у
час подачі декларації перебував на посаді прокурора Турійського району. Він заробив за 2013
рік майже 240 тис. грн. З них трішки більше як
73 тис. грн – інші види доходу, а 751 грн – дивіденди та відсотки. Його дружина заробила
торік 185 тис. 37 грн. З них 145 грн дивідендів
та відсотків, 53,2 тис. грн доходу від відчуження нерухомого та рухомого майна і майже 131,7
тис. грн доходу від підприємницької та самостійної діяльності.
Прокурор має земельну ділянку площею в
600 кв. м та дві квартири, площа яких 65 та 62 кв.
м відповідно. На сім’ю декларанта також записана ділянка в 600 кв. м. та дві квартири площею в
62 та 65 кв. м.
Олександр Сліпчук зафіксував у декларації
автомобіль «Субару Трібека» 2006 року випуску,
який записаний на сім’ю прокурора. На вторинному ринку таке авто нині продають за ціною
близько 14-15 тисяч доларів США. Окрім цього,
зазначено, що старший радник вклав у звітному
році 5 тис. грн у банк, а його сім’я має в фінустанові 1612 грн.
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Юрій КОНКЕВИЧ

Р

адикально скорочені
вища, перша та друга
ліги, втеча легіонерів з
України та хвилини скорботи,
з яких починається заледве не
кожний поєдинок, знівечений
майже на друзки луганський
стадіон «Авангард» та обстріляна
шикарна «діамантова» «Донбас
Арена» – це сумні та вимушені
реалії українського футболу.
Але є ще одна, часто невидима
частина людського горя. Чимало
футболістів, виходячи на поле чи
тренуючись, пам’ятають не тільки
про те, що прочитали в інтернеті
про ситуацію на Сході, але й
переживають про власні родини.
Із західноукраїнською луцькою
«Волинню» пов’язали частинку
свого життя й кілька уродженців
Сходу. «Хроніки» дізналися кілька
особистих історій гравців.
Нападник «Волині» Дмитро Козьбан – корінний краматорець. У місті
залишилися його бабуся і дядько. Їм,
на відміну від рідного брата Дмитра,
виїхати не вдалося. «Та й не так легко знятися з місця старшій людині,
– розповідає Козьбан. – Якийсь час у
Луцьку зі мною жив брат, згодом він
повернувся додому. Краматорську дісталося, як і більшості міст на Донбасі.
Там війна точилася навколо аеропорту,
який утримували наші війська. Були
тижні, коли бабуся майже не виходила
з підвалу, ховаючись від вибухів. Наш
будинок не зачепило, хоч у кілька сусідніх влучило. Нам поталанило…»
Серед краматорських знайомих
Дмитра є ті, хто підтримує Україну, а є

ІНТЕРВ’Ю

Знищуючи дороги, мости та комунальні об’єкти на
Сході, бандити не забувають і про стадіони. У серпні
руйнуванням піддано луганський «Аванград» і
шикарну ахметівську «Донбас Арену».

НЕ ДО ФУТБОЛУ?

ХАЙ ЯК НА ДУШІ ВАЖКО, ФУТБОЛІСТИ ЗНАХОДЯТЬ СИЛИ
ДАРУВАТИ ВБОЛІВАЛЬНИКАМ ФУТБОЛ, ЯКИЙ ЄДНАЄ КРАЇНУ
й такі, які вірять у міфічну Новоросію.
«З багатьма я виріс заледве не в одному дворі, – провадить Дмитро. – Чому
частина моїх однолітків обрала війну?
Навіть важко здогадуватися… Ти ж
знаєш, що Краматорську зараз не до
футболу, місцева команда розпущена,
люди тільки після звільнення змогли
користуватися електроенергією і дивитися трансляції».
Ситуацію трохи розряджає велика наявність українських військових
у місті, адже тут нині перебуває штаб

АТО. Частина місцевих допомагала українським військовим, хай як
важко було дістатися сил АТО крізь
обстріли. Люди обходили позиції
бандитів, несли солдатам продукти,
цигарки та найважливіше – воду,
адже в липні у місті була неймовірна
спека.
Один із колишніх гравців «Волині» Олег Шандрук довгий час вважався донеччанином, бо багато років грав
за різні команди «Шахтаря», придбав
у Донецьку – рідному місті дружини

Оксани – житло. Нині він разом із
жінкою й донькою Веронікою на Рівненщині, у батьківській Смизі. Шандруки мусили переховуватися тут від
війни. На питання про те, чи вдалося
врятувати бодай якесь цінне майно,
Олег відповідає, що «це ще велике питання і проблема».
Так само в Луцьку нині інший корінний донеччанин Віталій Гошкодеря.
Колишній гравець «Волині», з яким
лучани в липні розірвали стосунки,
ще встиг відбути влітку на канікули до

рідного міста (до слова, багато років
«Шахтарю» віддав його нині покійний
батько Валерій Гошкодеря). Саме там
у Донецьку в червні Віталій, його дружина Аня та піврічний син Златан стали свідками перших печальних акордів
війни. Коли Гошкодері поверталися до
Луцька після відпустки Віталія, в Донецьку стріляли переважно тільки біля
аеропорту. Отож, можна вважати, що
футболіст вчасно вивіз сім’ю у безпечний Луцьк. Згодом Віталій ще раз навідувався у рідне місто, залагоджуючи
різні справи, і пересвідчувався, що ситуація з кожним днем погіршувалася.
Нині у Гошкодері в Донецьку лишилися бабуся та дідусь дружини.
«Зв’язок і продукти в них є, ми постійно на телефоні, – розповідає Віталій. – Але на душі однаково тривожно».
«Стріляють з усіх боків. Мій кум
потрапив під обстріл Нацгвардії, коли
виїздив на машині з міста. Зазвичай
можна зрозуміти, з якого боку і хто
веде вогонь. Взагалі, вважаю, що з десяти пострілів по місту з важкої зброї
шість-сім роблять денеерівці», – вважає Гошкодеря.
«Віталію, чому це сталося з Донецьком? Що відбулося із людьми?» – запитую.
«Передусім ДНРівцями стали ображені на життя люди, наркомани
тощо. А прості люди побоялися йти
проти всього цього через те, що були
беззбройними. Я в Луцьку. Заліковую
важку травму, бачу ситуацію зсередини і можу порівнювати з тим, що про
Захід думають на Сході… Хочеться
миру, а тоді вже зміцнювати обидві
частини країни, хай як це важко. Дуже
шкода хлопців, які їдуть воювати у мій
рідний край…», – міркує Віталій Гошкодеря.

ПАВЛО ДАНИЛЬЧУК:

«АВТОМАТ У ЦІЙ ВІЙНІ НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ»

БОЄЦЬ БАТАЛЬЙОНУ «АЗОВ» ПЕРЕКОНУЄ, ЩО НАЙБІЛЬШ БОЄЗДАТНИМИ, ПРИНАЙМНІ ПСИХОЛОГІЧНО, Є ДОБРОВОЛЬЧІ БАТАЛЬЙОНИ
Розмовляла Ірина КАЧАН
Закінчення. Початок на стор. 7
– Натомість ворог озброєний до
зубів…
– Сепаратистів напряму забезпечують російською армією. І як тут
протиставити наші Збройні сили,
які останніми роками цілеспрямовано розвалювали? Україна заробляла гроші, виготовляючи і продаючи
зброю. Вражає, але це правда: Україна була на четвертому-п’ятому місці
серед країн, які торгують зброєю. А
дійшло до війни – і ми нічого не маємо насправді. А те, що навіть маємо,
у занедбаному стані. Тому питання
підняття оборонки ключове. А добровольчі батальйони забезпечують
переважно волонтери і самі бійці.
Люди власними силами шукають
той же транспорт, який нам життєво
необхідний. Держава, по суті, забезпечує добровольчі батальйони лише
легальним статусом і стрілецькою
зброєю.
– Як місцеві ставляться до вас,
добровольців?

«Траплялися ситуації, коли ми
могли розпрощатися із життям.
Кілька разів потрапляли під
«Гради» і «Урагани», але щастило.
Зараз не все можу розповідати.
Дасть Бог, переможемо,
повернемося живими і про все
повідаємо…»

Так у Луцьку 20 серпня зустрічали волинських добровольців із «Азову»

– На жаль, серед місцевого населення чимало ватників. І це попри
те, що вони за весь цей час уже мали
змогу пересвідчитися в тому, хто є
хто. Хоча є й чимало таких, які підтримують нас і допомагають, знева-

жають сепаратистів. Була ситуація,
коли двоє наших бійців, хлопців із
Нововолинська, втерлися в довіру до
кількох ДНР-рівців, переконали їх у
своєму бажанні воювати проти «укропів». Виявилося, що це була група те-

рористів, які приїхали на кілька днів
на відпочинок. І одного з них вдалося
затримати.
– Тобі особисто доводилося спілкуватися із сепаратистами?
– Доводилося. Час до часу ми маємо полонених, затримуємо цих сепаратистів і потім передаємо відповідним
органам. З ними особливо нема про
що говорити. Усі вони підтверджують
те, що воюють за чималі гроші.
– А наші армійці яке ставлення
мають до добровольців?
– Траплялися ситуації, коли
«Азов» відправляли на підсилення наших військових. Треба бачити наших

армійців у ці моменти. У них підіймається бойовий дух, вони розуміють,
що їх не кидають напризволяще, бо на
поміч йдуть добровольчі батальйони.
Навіть попри часто відверто безглузді накази генералів. Це ж зрозуміло,
що серед мобілізованих далеко не усі
мають бажання воювати, а добровольці – це добровольці. Цим словом все
сказано. Добровольці розуміють, куди
вони їдуть і чим вони можуть пожертвувати.
– Павле, коли все це скінчиться?
Це те, про що так чи інакше замислюється кожен українець…
– Зважаючи на те, як нахабно москалі пруть на нашу землю, мені здається, що це лише початок. Але я хочу
помилятися. Найгірше те, що нас чекає зима. А я відчуваю, що до зими не
впораємося і ще матимемо величезні
втрати. Можливо, ще втратимо якусь
певну територію, але ми обов’язково
відіб’ємо і змусимо окупанта покинути Україну. Після перемоги на Донбасі,
наші хлопці готові воювати за Крим.
Колись-таки ми мусимо перемогти.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

5 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30
Новини
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35 Від першої особи
07.25, 07.35 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.25, 08.40 Гість студії
08.35 Паспортний сервіс
09.00, 21.00, 01.25 Підсумки дня
09.45, 19.00 Про головне
10.20 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
11.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.15 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.05 Як це?
14.30 Театральні сезони
14.55 Віра. Надія. Любов
16.15, 04.05 Д/ф
17.55 Euronews
18.20, 01.55 Міжнародні новини
18.55 З перших вуст
19.40, 21.40 Шустер LIVE
00.00, 01.00 Підсумки
00.30 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
02.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
03.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»

СУБОТА

6 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.25, 23.00 Від першої особи
07.10 На слуху
08.05 Шустер LIVE
11.10 Т/с «МонтеКрісто»
12.00 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
12.55 Світло
13.25 Хочу бути
13.45 М/с «Сандокан»
14.40 Околиця
15.05 Українського роду
15.50 ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ
НАРОДЖНННЯ О.ДОВЖЕНКА.
Х/Ф «ІВАН»
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.30 Книга ua
19.15, 04.10 Д/ф
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.40 Дреди эпохи
22.10 Моя країна
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.35 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
00.00 Х/Ф «КЛУБ ЖІНОК»
01.50 «Надвечір’я»

НЕДІЛЯ

7 ВЕРЕСНЯ
УТ1

07.20 Від першої особи
07.40 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.15 Х/Ф «ІВАН»
11.55 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
12.50 Православний вісник
13.25 Школа Мері Поппінс
13.40 М/с «Сандокан»
14.15, 01.50 Фольк-music
15.50, 04.20 Д/ф
16.55 Театральні сезони
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.30 Прем’єра. Подорожуй
першим
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.40 Перша шпальта
22.10 Моя країна
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.35 Х/Ф «КЛУБ ЖІНОК»
03.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
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07.10 «Особистий рахунок»
08.35 «Чистоnews»
10.00 «Маша і ведмідь»
10.30, 11.35 Т/с «Свати - 3»
12.45, 13.45 «Сімейні
мелодрами»
14.45, 15.45 Т/с «Терпкий смак
кохання»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.20 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 3»
20.30 «Сказочная Русь»
21.15 «Анімаційний проект
кварталу 95 «Мультибарбара»
21.40 «Вечірній Київ»
23.10 «Світське життя»
00.15 Х/Ф «ЇХНІ ОЧІ БАЧИЛИ
БОГА»

2+2
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 21.30 Новини «Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.35 Х/Ф «РОСІЯ МОЛОДА»
11.15 Х/Ф «РОСІЯ МОЛОДА»
13.00 Х/Ф «РОСІЯ МОЛОДА»
14.55 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.55 «Облом UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «Шпигуни»
19.00 Х/Ф «БІЙ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ»
22.05 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
УДАР»
00.05 Х/Ф «ВІЙНА ОРКІВ»
02.00 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

1+1
08.00, 08.25 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя»
10.05 Х/Ф «БУДИНОК БЕЗ
ВИХОДУ»
14.35 «Вечірній Київ»
16.10, 21.20 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.20, 02.40 Х/Ф «КРУТІ
ХЛОПЦІ»
01.20, 04.10 Х/Ф «ТРАНЗИТ»
05.30 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.15 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.35 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.50 Т/с «Ера Стрільця»
22.00 Х/Ф «КНИГА ІЛАЯ»
00.15 Х/Ф «МУМІЯ: ПРИНЦ
ЄГИПТУ»
02.20 Х/Ф «ВІДЬМА»

1+1
08.00, 08.25 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі» 09.00 Лотерея
«Лото-забава» 10.10, 11.50
«Маша і ведмідь» 1 10.30 «Світ
навиворіт - 3: анзанія, Ефіопія»
11.45 «Ескімоска - 2: пригоди в
Арктиці» 1 11.55 Х/Ф «ТЕРНЕР
І ГУЧ» 14.00 «Розсміши коміка »
15.00 «Міняю жінку - 7»
16.40 «Інспектор Фреймут»
18.25 «Українські сенсації»
19.30, 05.25 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/Ф «ЗГАДАЙ
ПРО ЧОРТА..» 23.00 Х/Ф
«ХАЙТАРМА»

2+2
09.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
10.05 «Облом UA. Новий сезон»
10.45 Жіночий американський
футбол
15.00 Х/Ф «ВИПРОБУВАННЯ
ВОГНЕМ»
17.00 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ БОГА»
19.00 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА-2»
21.30 «Профутбол»
23.05 «REAL БОДРИТ»
23.35 Х/Ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
01.35 Х/Ф «МУМІЯ: ПРИНЦ
ЄГИПТУ»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Новини
07.15, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Аромат шипшини 2»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25, 03.50 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
13.25, 14.20 «Судові справи»
14.55 «Сімейний суд»
15.50 Т/с «Небесне кохання»
18.10 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.25 «Подробиці»
20.40 Х/Ф «КРОВ З МОЛОКОМ»
22.40 Х/Ф «ДВІ МИТІ
КОХАННЯ»
00.40 Х/Ф «ВБИВСТВО В
ПРЕЗИДІО»

МЕГА
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 19.20 Герої крижаних
доріг
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30, 22.50 Голуба планета:
океани
10.30 Африканські ріки: дари
дощів
11.30, 23.40 Сила зграї
12.20, 17.30 Скарби з горища
13.10 В очікуванні кінця світу
14.10 Прибульці
15.00, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
20.20, 00.30 Історія світу
01.20 НЕпрості речі
04.50 Загрози сучасного світу

ІНТЕР
06.30 Х/Ф «МИМРА»
08.00 «Школа лікара
Комаровського»
08.30 Д/ф
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
12.00 Х/Ф «КРОВ З МОЛОКОМ»
14.00 Т/с «Вчителі»
18.05, 20.35 Т/с «Брати за
обміном»
20.00, 04.40 «Подробиці»
23.25 Т/с «Дар’я»
02.55 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00 У пошуках істини
08.40 Герої крижаних доріг
09.30, 21.00 Мегаспоруди
12.30 Голуба планета: океани
15.30 Далеко і ще далі
18.20 НЛО з минулого
00.00 Що? Де? Коли?
00.50 Таємнича Росія

ІНТЕР
05.15, 14.00 Т/с «Вчителі»
08.40 «уДачний проект»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел и Решка». Бордо
11.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
12.00 Х/Ф «ДВІ МИТІ
КОХАННЯ»
18.00, 21.55 Т/с «Брати за
обміном»
20.00, 04.00 «Подробиці тижня»
00.55 Х/Ф «МИМРА»
02.15 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.30 У пошуках істини
08.10 Герої крижаних доріг
09.00, 21.30 Мегаспоруди
12.00 Голуба планета: океани
15.00 Формула-1
17.00 Далеко і ще далі
18.50 Прибульці
00.30 Шукачі
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СТБ
06.20 У пошуках істини
07.05 Х/Ф «П”ЯТЬ РОКІВ ТА
ОДИН ДЕНЬ»
08.55 Х/Ф «ЛЮДИНА
НАРОДИЛАСЯ»
10.50 Х/Ф «ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ
ЛІКАРЯ СЕЛІВАНОВОЇ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Національне
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
00.40 «Куб - 5»
02.10 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.20, 18.00 Т/с «Дворняжка
Ляля»
06.05, 13.15 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 03.05
Події
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Балабол»
12.05, 19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-4»
03.50 Срібний апельсин

СТБ
06.35 Х/Ф «СІМЬ СТАРИХ ТА
ОДНА ДІВЧИНА»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Зважені та щасливі - 4»
15.10 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
19.00 «Х-Фактор - 5»
22.20 Т/с «Коли ми вдома»
00.45 «Детектор брехні - 6»
01.35 Х/Ф «СОЛДАТ ІВАН
БРОВКІН»
03.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.20 Т/с «Дворняжка Ляля»
06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 03.25 Події
07.10, 09.15 Т/с «Інтерни»
09.50 Один за сто годин
10.50, 00.05 Х/Ф «ТАК НЕ
БУВАЄ»
12.50, 15.20 Т/с «Випробування
вірністю»
17.00, 19.40 Т/с «Будинок
сплячих красунь»
21.40 Х/Ф «ПРЯНИКИ З
КАРТОПЛІ»
01.55, 04.05 Т/с «Мент у
законі-4»

СТБ
07.05 Х/Ф «ІВАН БРОВКІН НА
ЦІЛИНІ»
09.00 «Все буде смачно!»
10.55 «Караоке на Майдані»
11.50 «МастерШеф - 4»
15.35 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.35 «Один за всіх»
21.50 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
23.00 Х/Ф «ДОЗВОЛЬТЕ ТЕБЯ
ПОЦІЛУВАТИ»
00.50 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
08.00 Таємниці зірок
08.55 Т/с «Практика»
12.50 Т/с «Будинок сплячих
красунь»
16.50 Х/Ф «ПРЯНИКИ З
КАРТОПЛІ»
19.00, 03.00 Події тижня
19.55, 03.45 Події тижня.
Спеціальний репортаж
20.20 Хочу до Меладзе
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.20 Х/Ф «ФАРТОВИЙ»
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ICTV
04.55, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.35, 08.00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-7»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Дивитись усім!
11.05 Т/с «Прокурорська перевірка»
12.05, 13.15, 16.15 Т/с «Ліквідація»
18.45, 22.05 Факти. Вечір
20.10 Т/с «Літєйний»
22.25 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4.
ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ»
00.10 Х/Ф «ЗАБОРОНЕНИЙ
ПРИЙОМ»
02.00 Х/Ф «МЕРТВА ВОДА»
03.45 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
06.55 Kids Time
07.00, 18.00, 01.00 Репортер
07.05 Т/с «Вся така раптова»
09.00 Т/с «Моя улюблена відьма»
11.00 Т/с «Вороніни»
16.45 Серця трьох
18.20, 03.25 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Проект Перфект
23.15 Х/Ф «ХОЛОСТЯЧКИ У
ВЕГАСІ»
01.05 Х/Ф «НАРЕЧЕНИЙ
НАПРОКАТ»

Х/Ф «ЯГУАР»

ПОНЕДІЛОК

10.05

Країна: Франція, 1996
Жанр: комедія, бойовик, пригоди
Режисер: Франсіс Вебер
У ролях: Жан Рено, Патрік Брюель, Харрісон Лоу,
Патрісія Веласкес, Денні Трехо, Ролан Бланш.
Якось увечері в ліфті фешенебельного паризького
готелю «Крійон» опинилися разом троє людей:
індіанець, що приїхав з Амазонки з гуманітарним
турне, його перекладач – француз, який виріс серед
індіанців, і ще один цікавий тип – нероба і шахрай
Перрен, якого переслідують бандити за гральні борги.
Чомусь погляд індіанця Вану падає саме на нього,
і Перрен виявляється «обраним»... Рятуючись від
переслідувачів, він разом з компанією вирушає у ліси
Амазонки шукати душу Вану, і з ним починають
відбуватися настільки неймовірні події, що все його
минуле життя здається йому просто дрібницею...

ICTV
07.05 Х/Ф «ЗАГУБЛЕНІ У
КОСМОСІ»
10.45 Достало!
11.45 Цивільна оборона
13.00 Х/Ф «ТОЙ ЩЕ КАРЛОСОН»
14.25 Т/с «Ліквідація»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Т/с. «Ліквідація» Фінал
21.50 Х/Ф «ХОТТАБОВИЧ»
23.40 Х/Ф «ЛЮДИНА, ЯКА
ЗМІНИЛА ВСЕ»
02.00 Х/Ф «ОСТАННЯ ІСТИНА»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Нереальні історії
07.55, 10.00 Ревізор
12.45 Страсті за Ревізором
14.10 Уральські пельмені
15.55 Т/с «Вороніни»
18.45 М/ф «У пошуках Немо»
20.40 Х/Ф «ХХХ»
23.10 Х/Ф «НАПАД НА 13
ДІЛЬНИЦЮ»
01.15 Х/Ф «ХОЛОСТЯЧКИ У
ВЕГАСІ»
02.45 Зона ночі
04.50 25-й кадр

ICTV
07.55 Анекдоти по-українськи
08.45 Зірка YouTube
10.00 Козирне життя на дачі
10.25 Дивитись усім!
11.20 Х/Ф «ХОТТАБОВИЧ»
13.25 Т/с «Пастка»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-5.
ВІДПЛАТА»
22.05 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
23.55 Х/Ф «ІДЕАЛЬНЕ УБИВСТВО»
01.50 Т/с «Дружини футболістів»
02.45 Т/с «Карадай»

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 Х/Ф «НОВИЙ ХЛОПЕЦЬ
МОЄЇ МАМИ»
09.00 М/с «Дракони: Вершники
дурня»
10.40 М/ф «У пошуках Немо»
13.00 Файна Юкрайна
14.40 Проект Перфект
16.00 Супермодель поукраїнськи
18.25 Х/Ф «ХХХ»
20.40 Х/Ф «ХХХ 2»
23.15 Х/Ф «ШВИДКИЙ І
МЕРТВИЙ»
01.30 Х/Ф «НАПАД НА 13
ДІЛЬНИЦЮ»

Х/Ф «ПАСТКА»

ВІВТОРОК

10.05

Країна: Росія, 2013
Режисер: Сергій Коротаєв
У ролях: Іван Оганесян, Сергій Газаров, Ігор
Ботвін, Сергій Сосновський, Максим Дрозд.

Один з найвпливовіших кримінальних лідерів
півдня Росії В’ячеслав Лебедєв на прізвисько Художник
збирається на «заслужену пенсію», залишаючи свою
імперію вірним заступникам... Однак ватажки
конкурентних угруповань вирішують, що настав
час переділити сфери впливу. Починається війна
кланів, у криваві жорна якої потрапляють всі – від
дрібних сошок до ділків підпільної імперії. Мрія
«хрещеного батька» про тихе життя – химера: йому
постійно доводиться втручатися у чвари підопічних,
щоб уберегти крихкий мир. Та й той остаточно
руйнується, коли після дванадцяти років ув’язнення у
місто повертається давній ворог Лебедєва, готовий за
будь-яку ціну повернути втрачені позиції...

Х/Ф «РЕАЛЬНІ ХЛОПЦІ»

СУБОТА

23.20

Країна: США, 2012. Жанр: комедія
Режисер: Фішер Стівенс
У ролях: Аль Пачіно, Крістофер Уокен, Алан
Аркін, Джуліанна Маргуліс, Марк Марголіс, Люсі
Панч, Еддісон Тимлін, Ванесса Ферліто.

Старого гангстера, що вийшов на свободу,
зустрічає його найкращий друг. Разом вони
відзначають цю подію, відриваючись по-дорослому в
нічному місті. Але є проблема: одного з друзів мають
вбити до настання ранку...
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КАМБЕК ІЗ 90-x
90-x::
УЛЮБЛЕНІ НІНДЗЯЧЕРЕПАШКИ У 3D
Ірина КАЧАН

Ф

антастичним блокбастером
увічнили культових
черепашок-ніндзя, яким нині
виповнюється 30 років. Віднедавна у
кінотеатрах транслюють новий фільм
про знамениту суперчетвірку «Teenage
Mutant Ninja Turtles».
Уперше світ познайомився з
черепашками-ніндзя у 1984 році. І починалося усе з жарту. Із простої ідеї
двох художників, які створили комікс
про чотирьох черепах, що володіють
бойовими навиками східних єдиноборств і змагаються за справедливість.
Утім за 30 років ці персонажі стали
справжнім явищем і навіть культом.
І ось у 2014-му наші улюблені з
дитинства черепашки-ніндзя завдяки
режисеру Джонатану Лібесману постали у тривимірному втіленні на великому екрані. Намальовані панцирі стали

об’ємними, м’язи – випуклими, а самі
черепашки – двометровими мутантами,
що мешкають у каналізаційних нетрях
Нью-Йорка. І як завше, наші супергерої
ризикують собою, рятуючи інших.

АНОНС

Фільм повідає нам про долю Леонардо, Рафаеля, Донателло і Мікеланджело з самого початку їхньої з’яви
на світ. Глядач зустрінеться із майже
усіма значущими персонажами з їхнього світу. Принаймні їхній заклятий
ворог Шреддер точно запам’ятається.
У своїй новій вдосконаленій броні він
схожий на швейцарський ніж.
З першої хвилини фільму глядач
потрапляє у вир подій, поводирем у
якому є симпатична й напрочуд смілива журналістка Ейпріл О’Ніл (Меган Фокс). Їй набридло знімати нудні
репортажі, тому вона давно мріє про

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

ЛУЧАН КЛИЧУТЬ НА «РЕСПУБЛІКУ»

Уже вчетверте у затишному Кам’янці-Подільському, що на
Хмельниччині, відбудеться міжнародний фестиваль вуличного
мистецтва «Республіка». Триватиме дійство впродовж трьох
днів, з 5 до 7 вересня.
З 19 серпня квитки на три дні фестивалю коштуватимуть
180 гривень. А із 1 вересня, коли організатори оголосять
таємничого хедлайнера (відомий білоруський гурт), ціна
квитка збільшиться. Публіку розважатимуть близько 40
музичних колективів не лише з України, а й з-за кордону.
Цьогоріч фестиваль робить ставку на те, аби об’єднати
людей зі сходу та заходу країни. Відтак на фесті творитимуть,
читатимуть та виступатимуть митці з різних куточків України.
Зокрема, музична частина фестивалю стане прикладом
того, як культура може згуртувати людей, адже на сцені
«Республіки» виступатимуть музиканти не лише з-за кордону,
з центральної чи південної України, а й зі Сходу: Jinjer з
Горлівки, The Patch з Луганська та інші. Також підтримати
фестиваль погодилися Behind the Masquerade з Німеччини
та Nadija з Польщі. Серед уже заявлених учасників: Скрябін,
Поліна Республіка, Sciana, Тінь Сонця, Роллікс, Dakh Daughters,
Jinjer, Morphine Suffering, Infected Rain, Vivienne Mort, Один в
каное, Skinhate тощо.
Проект народився чотири роки тому як низова ініціатива
молодих митців-активістів. Він є прикладом того, як завдяки
потужній ідеї, громадському активізму та волонтерству можна
створити великий соціальний фестиваль, якісний культурний
продукт у маленькому місті.
Організатори наголошують: «Республіка» – це фестиваль
сучасного вуличного мистецтва у всіх його виявах – музика,
малюнок (графіті), поезія, танець, мистецтво відео.
Після успішного дебюту в 2011 році «Республіка» цієї осені
ось уже вчетверте заполонить Кам’янець-Подільський
атмосферою мистецтва, креативу та свободи. Знову на
головній сцені, розташованій на території історичної
фортеці XIV століття, відбуватимуться виступи талановитих
українських та закордонних виконавців. Знову найкращі
райтери працюватимуть над прикрашенням занедбаних
будівель у різних частинах старого та нового міста. Знову
молодь з’їдеться на фестиваль з усіх куточків України, щоб
насолодитися улюбленими гуртами та поринути у мистецьку
атмосферу фестивалю.

скандальну тему, яка допоможе зробити ім’я у журналістиці. У Нью-Йорку
саме орудують бандити – Клан Фут,
яким керує лиходій Шредер. Півфільму цей персонаж у тіні, але згодом стає відомий його зловісний
план – отруїти все місто. Ведучи
журналістське розслідування, Ейпріл знайомиться з командою двометрових рептилій, які своєю поведінкою і звичками нагадують типових
підлітків, але мають відмінну бойову
підготовку. Зрештою, об’єднавши
зусилля, вони гуртом рятують НьюЙорк від біди.
Фільм сподобається насамперед
давнім шанувальникам черепашокніндзя й тим, хто піде у кіно розслабитися. Хоча, по суті, стрічка – для дітей
і підлітків. Там немає відверто вульгарних жартів, і, попри екшн, навіть
крапельки крові. Натомість є багато
руху, спецефектів і цілком пристойного гумору.
Можна говорити й про недоліки
стрічки: чимало нелогічних вчинків,
нецікавих діалогів. Але лаяти за такі
мінуси фільм складно. Адже його
створено не для тих, хто оцінює зміст,
а для тих, хто насолоджується суто
картинкою. Якщо вас такий «розклад»
влаштовує, тоді сміливо йдіть у кіно.

«ВСЕРЕДИНІ
ЛЬЮІНА ДЕВІСА»
(США, Великобританія,
Франція, 2012)
Режисер: Ітан та Джел Коени
Коени перфектні і тим далекі
від очікувань більшості. Десь на
зорі рок-н-роллу, наприкінці 50-х,
в Штатах, де народжувалися майбутні легенди гітарної музики, формувався культ вінілових платівок та
власне сам смак до новітніх музичних інтерпретацій дійсності, один із
тисячі талановитих музикантів, які,
окрім гітари й потужного внутрішнього его, більш нічого й не мають, рухається світом, від квартири до
квартири, у пошуках щастя… Світ оманливий, він відкритий і водночас небезпечний, кожен твій наступний крок рівноцінний балансуванню над краєм прірви. Розмірене глибоке кіно з великою кількістю
музики та душевних планів. Варто!

«БЕЗСЕРДЕЧНИЙ»

(Великобританія, 2009)
Режисер: Філіп Рідлі

Непростий, стилістично сирий і сюжетно неоднозначний
трилер з улюбленцем хіпстанутих
дівчаток Джимом Стерджессом.
Головний герой – фотограф зі
стосом внутрішніх комплексів та
нереалізованих претензій до світу й оточення. Коловорот подій,
в які потрапляє хлопака, вражає:
тут вам і ледь не ритуальні вбивства від рук монстрів, і загибель
рідних, і знайомство з дияволом,
і переродження, і численні випробування, і реальність, яка стає
ілюзією, та навпаки. Фільм пройшов повз рекламу й увагу масового глядача, але це тільки додає йому правильного ореолу. Можна,
якщо обережно.

«ТРЕНЕР
ЗІ СТОСУНКІВ»

(США, 2012)
Режисер: Марк Гріффітс

Малобюджетна комедійна
телемелодрама, яка не знаю яким
макаром втрапила мені до плеєра, хай як дивно, лишила по собі
дуже приємне враження, попри
стандартність образів, передбачуваність сюжету та інші подібні речі. Головний герой, який зі
шкільних років страждає на невпевненість, уже в зрілому віці
за порадою друга вирішує звернутися по допомогу до людини,
яка навчила б його правильно
розпочинати та будувати стосунки. Хто, як не шкільна любов, може допомогти в цьому? Далі все
зрозуміло. Можливо, дещо не з тієї опери, але все життєво геніальне
абсолютно просте, відтак стрічка буде корисна всім чоловікам, у яких
накопичилися мінімальні проблемки в спілкуванні з протилежною
статтю. Реально!

«МИЛИЙ ДРУГ»

(Великобританія, Італія, 2010)
Режисер: Деклан Доннеллан,
Нік Ормерод
Де Мопассана я не читав, тому
співставити книгу з фільмом дуже
важко, хоча останній справив добротне враження. З таким складом
акторів (Паттінсон, Турман та інші),
з таким колоритом епохи й такою
експресивністю сюжету погане кіно
вийти просто не могло. Перед нами
– історія вправного коханця, який
облудами, брехнями, ситуативним
лицемірством проривається з самого дна соціуму до його вершин. Втім
кількість грошей уперто не сприяє
викоріненню з героя тотального відчуття і природи бідності, з якими він свого часу був єдиним цілим.
Професійно. Можна і варто!
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РЮКЗАК,
ЛІТАК,
БАРСЕЛОНА
Тетяна ГРІШИНА

У

сі мої уявлення про
Барселону зводилися до
архітектури Гауді, кориди,
футбольного клубу та стереотипу
про запальну вдачу каталонців. У
передчутті прогулянок вузенькими
вулицями під звуки гітарного соло
з затишного кафе на три столики,
ми вилетіли прямим рейсом із
Варшави. Чесно кажучи, я навіть
забула, що в Барселоні є море
і пісок, настільки другорядним
перед очікуваним міським шармом
мені здався традиційний літній
відпочинок на пляжі.

BUENOS DIAS, AMIGOS
Іспанія розташована у зоні Шенгенського договору і тут потрібна віза.
Діставатися до Іспанії вирішили літаком бюджетної компанії WizzAir із
Варшави. Переваги ось які. По-перше,
дешевше летіти, аніж із київських аеропортів. По-друге, є можливість насолодитися столицею сусідньої держави. А по-третє, оскільки в більшості
волинян візи, видані саме польським
панством, через Польщу їхати найменш проблематично.
Загальна вартість квитків в обидва
боки при ранньому бронюванні з ручним багажем складатиме близько 2,5
тисяч гривень.
Близько чотирьох годин польоту, в
тому числі над мальовничими Альпами, м’яка посадка і ми в міжнародному
аеропорту Ель-Прат, що за півгодини
їзди від центру міста. Ціна на квиток
до міста – 2,5 євро. Перше, що робимо,
– просимо ще на летовищі в туристичному відділі безплатну мапу міста. І
тут перша особливість Барселони.
«Can we take a map?» – зльоту питаємо в дівчини у відділі, подумки вже
будучи в центрі міста.
«¡Hola!» – відповідає сеньйора.
«Map, we need a map», – продовжуємо ми, уявляючи світломузичні фонтани, які якраз починають працювати
ввечері у четвер.
«¡Hola!» – відповідає сеньйора в
окулярах.
Тицяємо пальцями на карту… Дійшло. Культурні люди вітаються для
початку. Хай як ви поспішаєте, хай у
якому ви настрої і хай скільки ви спали. Оце просте «¡Hola!» разом з усмішкою одразу робить вас ближчими з
будь-яким іспанцем чи каталонцем.
(До слова, для жителів є принциповою
приналежність до Каталонії, і місто
вкривають прапори саме цієї автономії). Тут, з’ясувалося пізніше, як у гарному українському селі – вітаються всі

і з усіма. Це просте правило, яке, між
тим, не завжди діє в Україні. Зайдіть
в бутік «Юванта» у старих кедах. Вам
часто-густо не те що «добридень» не
скажуть, а й дозволять відчути себе
бродягою з індійських нетрів.
«¡Hola!» – відповідаємо їй, і у відповідь нарешті отримуємо привітну
усмішку.
До слова, туристичних точок у
місті чимало. У всіх працівники гарно володіють англійською, а в деяких
є й носії російської мови. Тут можна
попросити карту міста, метро, календар подій та придбати квитки на
BusTuristic – спеціальний автобус для
мандрівників.

ПІД ВІТРИЛАМИ
Шукати житло потрібно заздалегідь, практично уся інформація є в
інтернеті. Тут варто звертати увагу на
відгуки про орендодавця, розпитати
його про умови проживання (наявність постільної білизни, кухні), подивитися на карті місце розташування
житла, близькість до метро, пляжу,
непогано, якщо людина надасть вам
свою сторінку в соціальних мережах
типу Facebook для зв’язку. Раннє бронювання і домовленості дозволять зекономити гроші та нерви на пошуки
притулку. Якщо приїздите в Барселону
на кілька днів, можна дозволити собі
хостели. Втім найоптимальнішим та
найдешевшим для тижневої відпустки
буде оренда апартаментів, а простою
мовою – квартири. Особливо, якщо
подорожуєте компанією чи з родиною. Таким чином і готувати їсти собі
зручно, і почуваєтеся по-домашньому.
Ціни на житло коливаються залежно
від умов, часу броні, візиту й розташування помешкання.
Ще один варіант проживання, на
якому зрештою зупинилися й ми –
жити на човні в порту. Яхта має низ-

ку переваг: нові враження, низька
вартість оренди, гарні й цікаві сусіди
(чимало з них мандрують на човнах
світом), близькість до пляжу та центру міста, можливість виходу в море,
щоправда, за окрему плату.
Але варто пам’ятати, що дешеві
яхти крихітні, розраховані максимум
на чотирьох людей, мають практично
польову кухню, туалет та душ на території порту. Окрім цього, вдень у спеку
в каюті задушливо. Боятися морської
хвороби не варто – вода в порту тиха
та спокійна, місце під охороною. І ще
один неодмінний плюс. Хай яка крихітна яхта – це місце для романтиків,
де через вікно видно зорі, чути, як
хлюпоче вода, а приготовлена наприкінці дня паста – найсмачніша у світі.
До слова, щодо цін на продукти.
Для європейців у супермаркетах вони
більш ніж доступні та якісні. Українців теж не мають дуже розчаруватися.
Ціна на помідори близько 1 євро, два
багети – 70 центів, кульку сиру моцарели можна купити за 1 євро, півкілограма якісних спагеті – за півтора
євро, пляшка непоганого іспанського
вина – від 1,5 євро, півкілограма курятини – 3 євро.

ПАПУГИ, ПАЛЬМИ,
ПОРЯДОК
Перше, що вражає в місті, – це
його клімат, відмінний від українського. Приїхали ми після грози. Вдихаємо
пару, небо тяжке й затягнуте, але це
тут радше рідкість. Зазвичай Барса сонячна і свіжа.
Стовпчик термометра не опускається протягом дня нижче від 32
градусів, втім спека не така відчутна,
як на +27 волинських. Пощастило застати в Барсі дощ у переддень від’їзду,
втім який це дощ? Покрапало кілька
годин з неба, волиняни і дощем це не

назвуть. З одягу потрібно брати купальник, легкий одяг та зручне взуття. Тут навіть уночі комфортно і не
знадобляться теплі речі. У місті силасиленна парків та скверів, які є оазисом для відпочинку та прогулянок.
На кожному з газонів таблички: «Тут
можна вигуляти пса», а «Тут можна
поспати», «Тут, будь ласка, не ходіть»,
а «Тут залюбки влаштовуйте собі пікнік».
Як і в решті країн Західної Європи,
у Барсі не застали бездомних псів чи
котів. Усі з господарями, які старанно
прибирають за улюбленцями екскременти.
Замість горобців за місце під пальмою змагаються папуги, місто всипане фонтанами з питною водою, життя не припиняється протягом доби.
Найбільш гучно каталонці гуляють у
п’ятницю та суботу. Відпочивати вони
вміють, але випивають у міру. За тиждень побачили лише одного п’яного
барселонця, який щиро перепрошував
за свій стан у вагоні метро, та кількох
російських туристок, які щось белькотали про любов, ледве вимовляючи
слова.
Ще одне незвичне та цікаве видовище – черги до нічних клубів завдовжки не менш як у сто метрів. До
слова, такі ж черги тут є і в ресторани.
Під час прогулянки вздовж набережної вас десятки разів зупинять, заманюючи в клуб: «Ола, у нас сьогодні
сальса», «А чи не бажаєте кантрі?»,
«Можливо, реп-паті?», «Апетитні лобстери тільки для вас», «Шіша?» (так
тут зветься кальян).
Парадокс, але поруч із клубами,
що розташовані на березі моря, на
пляжі до світанку грають у волейбол.
У Барселоні взагалі культ здорового
і гарного тіла, і це той варіант, коли
люди шукають можливості, а не виправдання. Тут бігають усі, незалежно
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від віку та комплекції, катаються на
роверах та роликах. Поруч із велодоріжками облаштовано смуги для бігунів. Звичне видовище, коли молодий
татусь не просто вигулює немовля у
візку, а біжить із візком.
Кілька слів про місцеві пляжі. Барселонці вважають, що море, сонце та
пісок мають бути безплатними. Так
воно і є. Окрім цього, тут безплатні туалети на пляжі та душ. Пісок чистять
щодня, водичка тепла та чиста. Платні
на пляжах шезлонги та роздягальні.
Втім щодо останнього можна дуже не
перейматися. Місцеві без сорому переодягаються просто на пляжі, а чимало
жінок засмагають топлес. Часто-густо
на пляжах навіть є таблички: «Незважаючи на міру вашої розкутості, будь
ласка, не роздягайтеся повністю». Для
тих, хто любить засмагати ню, тут є
окремі пляжі.

КУДИ ПІТИ
Для туристів у Барселоні діють
згадувані BusTuristic, які їздять маршрутами, де розташовані визначні місця міста. Ви купуєте квиток на день
чи два та користуєтеся автобусом у
межах лінії. Автобуси оснащені інформаційним супроводом, є переклад
російською. Один день для дорослого
коштує 25 євро. Дешевше купувати
через інтернет. Втім можна придбати
квиток на десять поїздок у громадському транспорті. Такий тут коштує
10 євро на одну особу. Він дозволяє
їздити на автобусі, метро, трамваї та
об’їздити практично все місто.
Де ж варто побувати і що спробувати? Суб’єктивні враження: потрібно поблукати вуличками вечірньої
Барселони, побувати в парку Гуеля,
помилуватися архітектурою Гауді,
з’їздити на атракціони в Port Aventura,
випити каву з тістечком при місцевій міні-пекарні, пройтися головною
пішою вулицею Ла Рамблі, поторгуватися з індусами, які продають сувеніри, сходити по покупки у торговий
центр, послухати фонтани, навідатися
у олімпське містечко, подивитися, як
ганяє поліція незаконних торговців
підробками й просто втратити дар
мови, дивлячись на Храм Святого Сімейства, дивуючись уяві і майстерності людини.
І ще одна порада. Не бійтеся звертати не в той поворот. Аби оцінити
Барселону згори, усі путівники радять
піднятися на гору Тібідабо, найвищу
точку міста. Втім, відверто кажучи,
найкращі панорами, особливо нічного міста, з вершини над парком Гуеля,
де збирається місцеве населення і поодинокі туристи, які, на свою вдачу,
повернули «не туди».
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СТРІТБОЛ

У ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА
ВПЕРШЕ ПОСТАВИЛИ
БАСКЕТБОЛЬНІ КІЛЬЦЯ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Міцність бруківки на Театральному майдані Луцька перевіряли до сотні стрітболістів з
Волині та сусідніх регіонів. Перший відкритий
чемпіонат Луцька з «вуличного баскетболу»
відбувся у рамках святкування Дня державного прапора України. Турнір проводили у двох
вікових категоріях: до 1996 року народження
і молодші.
На змагання міг заявитися кожен, та зважаючи на поспіх у вирішенні деяких організаційних моментів, багато охочих змушені були
тільки вболівати. Менше з тим, організатори
задоволені, що баскетбол є не тільки у великих
містах, а й у невеличкому містечку Рожищі та
селі Рокинях.
На відкритті змагань головний спеціаліст
із фізичної культури та спорту Луцької міської
ради Ірина Корнелюк наголосила, що баскетбол на Волині має великі перспективи для розвитку. Також вона зазначила, що наша збірна є
срібним призером української першості з баскетболу. Тому такі змагання на виду у всього
міста популяризують спорт та заохочують дітей до занять спортом.
Головний суддя змагань першості, а за сумісництвом тренер БК «Лучеськ-Університет»
Сергій Смітюх зазначає, що такі змагання проводяться не з селекційною метою.
– Для того щоб знайти талант, такого турніру замало. Аматори в такому віці – вже сформовані гравці. Якби це були дитячі змагання і
залучалися клуби за місцем проживання, там
можна було б знайти якогось хлопчика. І він
на фоні цієї ейфорії та адреналіну надалі грав
би у баскетбол, – пояснює Смітюх. – Такі заходи спрямовані більше не на пошук нових перспективних гравців, а для масовості. Головне,
щоб люди займалися, незалежно від того, добре вони грають у баскетбол чи погано. Кожен
може знайти собі команду і грати для душі.
Хтось грає для перемоги, а хтось заради емоцій, спілкування та навчання.

Для хорошого настрою побігати з м’ячем
прийшов і лучанин Володимир Старкевич.
– У нашому місті за останній рік значно
піднявся рівень баскетболу. Набагато більше
стало гравців, – розповідає Володимир. – Тепер започатковується традиція турнірів, адже
не завжди є можливість поїхати на змагання
до великих міст: Києва, Львова… Тут збираються всі свої люди, всі бігають, а змагальний
дух ще більше додає азарту. Баскетбол – це імпульсивна гра, викид адреналіну. Я тільки на
вулиці граю, і для мене це не лише захоплення,
а й моральний відпочинок. На майданчику ми
всі самостверджуємося.
Сергій Смітюх згідний з тим твердженням, що у програмі великого свята мають бути
і спортивні заходи.
– Зараз час не зовсім для розваг. А баскетбол – це не веселощі, а спорт, здоровий спосіб
життя. Тут навпаки можна наочно продемонструвати користь фізичних занять, – продовжує Сергій Володимирович. – Я вважаю, що
баскетбол цікавий: грають дорослі й діти, на
жаль, немає команди ветеранів.

УТЕКЛИ ВІД «НАФТОВИКІВ»
НА «ДНІПРО»
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Павло ФІЛОНЮК

М

инулої суботи «Волинь» зіграла матч 1/16
фіналу Кубка України. В Охтирці їй протистояв місцевий «Нафтовик-Укрнафта».
Перша ліга дала справжній бій Прем’єр-лізі.
Долю поєдинку вирішив єдиний гол, який провів у дебюті матчу Ерік Бікфалві. Наш півзахисник
на третій хвилині замкнув подачу з кутового від
Руслана Бабенка. Іншим героєм матчу став Віталій Неділько. Він спочатку заробив на 78 хвилині
пенальті, а потім його відбив на кутовий. Останні
ж двадцять хвилин матчу «Волинь» методично
відбивалася від атак «Нафтовика», але витиснути
з «Волині» бодай нічию господарі не змогли.
Склад «Волині» у цьому матчі: Неділько –
Сімінін, Жуніч, Шабанов, Воронін (Бохашвілі,
57) – Матей, Бабенко (Федорчук, 46) – Бікфалві
(Рогач 90+3), Шіш, Кобахідзе – Козьбан.

ЗНОВУ ФОРСУВАТИМЕМО «ДНІПРО»
Минулого вівторка відбулося жеребкування
1/8 фіналу Кубка України. Суперником луцької
«Волині» на цій стадії змагань буде дніпропетровський «Дніпро». Нагадаємо, що напередодні
було змінено регламент розіграшу Кубка. Крім
проведення двох матчів на стадіях 1/8, ¼, ½ фіналу, перед жеребкуванням команди розбили відповідно до поточного рейтингу на «сіяних» і «несіяних». Відтак «Шахтар», «Дніпро», «Металіст»,
«Динамо», «Чорноморець», «Зоря», «Ворскла» та
запорізький «Металург» – такі суперники могли
дістатися “Волині” в 1/8 фіналу. Жереб випав на
«Дніпро», якому на початку серпня за хорошої
гри «Волинь» поступилася 0:1.
Отож, перший матч «Волині» та «Дніпра»
відбудеться в Луцьку у суботу, 27 вересня. Матчвідповідь у Дніпропетровську – 29 жовтня.
Відзначимо, що це «кубкове» побачення
лучан і дніпропетровців уже четверте в історії

5 ТУР
Шахтар
Говерла
Динамо
Карпати
Металург Д
Зоря
Дніпро

29 серпня
19:00
Іллічівець
30 серпня
17:00
Олімпік
19:30
Чорноморець
31 серпня
17:00
Металург З
19:30
Металіст
19:30
Волинь
19:30
Ворскла

протистоянь. У 1999 році першолігова на той час
«Волинь» поступилася вдома 1:3. Восени 2011-го
лучани сенсаційно вибили «дніпрян» на стадії ¼
фіналу 3:2. А от навесні 2013 сильнішим у Луцьку був «Дніпро» – 2:0. Відтак матимемо четверту
кубкову суперечку цих команд.

У ЗАПОРІЖЖЯ
ДО «ЗОРІ» – «БЕЗХАТЬКИ»
Цього тижня «Волинь» готуватиметься до
матчу в чемпіонаті з «Зорею». Луганчани – одні з
тимчасових «безхатьків» УПЛ і грають домашні
матчі на запорізькій «Славутич Арені». Безсум-

КУБОК УКРАЇНИ, 1/8 ФІНАЛУ,
27 ВЕРЕСНЯ – 29 ЖОВТНЯ
«Олімпік» Донецьк – «Металург» Запоріжжя
«Сталь» Дніпродзержинськ – «Чорноморець» Одеса
ФК «Полтава» - «Шахтар» Донецьк
«Говерла» Ужгород – «Металіст» Харків
«Волинь» Луцьк – «Дніпро» Дніпропетровськ
«Олександрія» - «Зоря» Луганськ
«Іллічівець» Маріуполь – «Ворскла» Полтава
«Карпати» Львів – «Динамо» Київ

Команда
Шахтар
Дніпро
Динамо
Чорноморець
Металіст
Ворскла
Зоря
Металург З
Металург Д
Карпати
Олімпік
Волинь
Говерла
Іллічівець

І
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

В
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Н
0
0
1
2
0
1
1
1
1
1
1
0
2
1

П
0
0
0
0
2
2
2

2
2
2
2
3
2
3

PМ
10 - 1
8-0
7-2
8-3
4-4
3-4
2-3
3-5
3-5
4-7
1-9
2-5
3-5
5 - 10

О
12
12
10
8
6
4
4
4
4
4
4
3
2
1

нівний плюс у підготовці до матчу – участь «Зорі»
в Лізі Європи. У четвер луганчанам грати в Голландії проти «Фейенорда», а в неділю – проти «Волині», тому відновитися команді Юрія Вернидуба
буде важко. Після трьох поспіль поразок «Волині»
мусово повертатися з виїзного матчу з очками.
Мінус для «Волині» – відсутність капітана Сергія
Сімініна, якого вилучили у грі з «Карпатами».
«Кадрова» цікавинка – «Зоря» підписала нещодавно захисника Андрія Пилявського, якого
цієї зими переглядав в Ізраїлі Віталій Кварцяний.
Олії у вогонь цього протистояння підлив і головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб. Якось він
поскаржився журналістам на Кварцяного. Мовляв, тренер «Волині» відмовив у перенесенні матчу на інший день. «Не за спортивним принципом
виходить. Можливо, він має рацію, бо хоче взяти
нас «тепленькими», – сказав Вернидуб.
Після матчів 5-го туру в чемпіонаті відбудеться пауза, пов’язана з матчами національних
збірних.

ЗБІРНІ КЛИЧУТЬ ПІД ЗНАМЕНА
Тренери молодіжної збірної України викликали готуватися до двох останніх матчів у
груповому турнірі у відборі ЧЄ-2015. У вересні
підопічні Сергія Ковальця проведуть у Черкасах
матчі проти команди Швейцарії та Ліхтенштейна, що відбудуться 4 та 8 вересня відповідно.
Тренерський штаб викликав на ці матчі відразу трьох гравців «Волині»: Віталія Приндету,
Редвана Мемешева, Руслана Бабенка.
До національної збірної Ізраїлю відправиться захисник Гал Шіш. Йому випаде грати проти
збірної Бельгії. А грузин Сандро Кобахідзе готуватиметься до домашнього матчу своєї збірної із
Ірландією.
Гравці «Волині» відбудуть на збір відразу після матчу у Запоріжжі проти «Зорі».

ВЕЛОСПОРТ

ВОЛИНЯНКА ВИГРАЛА МОЛОДІЖНИЙ КУБОК СВІТУ З МАУНТИНБАЙКУ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

За підсумками семи етапів Кубка світу U-23
з маунтинбайку, луцька велогонщиця Яна
Беломоїна здобула «золото» турніру.
На останньому етапі серії, що вихідними проходив у французькому Мерібелі, Яна фінішувала
другою. Від лідерки етапу німкені Хелен Глоберт
лучанка відстала лише на 26 секунд. Однак локальний успіх Глоберт не дозволив їй наздогнати
Беломоїну в загальному заліку.
Так, за підсумками Кубка світу, наша землячка набрала 400 залікових очок, а Глоберт – 394.
Бронзова нагорода з результатом 377 пунктів діс-

талася шведській велогонщиці Дженні Рессведс.
Експерти зазначають: стабільно хороші виступи під час останніх п’яти етапів українки дозволили їй тріумфувати у турнірі.
Нагадаємо, 3 серпня на п’ятому етапі в канадському Монт-Сейнте-Ганні вона стала переможницею заїзду. Також Беломоїна ще чотири
рази приходила на фініш другою – 25 травня в
Нове Мєсто (Чехія), 1 липня травня в Альбштадті (Німеччина), 10 серпня в Уіндхемі (США) і 24
серпня в Мерібель (Франція).
Яна зізнається, що її головною мрією є перемога на Чемпіонаті світу. Цьогоріч він пройде в
Норвегії на добре знайомій волинянці трасі.
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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 – необхідно заповнити
вільні клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб
в кожному рядку, в кожному стовпці і в
кожному малому квадраті 3×3, кожна цифра
зустрічалася лише один раз. Правильна
головоломка має лише одне рішення.
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АНЕКДОТИ
Росія нагадує живий організм: споживає шикарні німецькі автомобілі,
найкраще французьке вино, а виробляє
тільки смердючу рідину та газ.
– Чому Порошенко нечасто телефонує Путіну?
– Бо коли Путін каже «Алло», важко
втриматися і не відповісти в риму!
Стоячи в черзі на Керченській переправі, росіяни з теплотою згадують московські затори.

ді!

Росіянин гордо:
– А наш Путін уже 15 років при влаУкраїнець:
– І що він тобі дав?
– Упевненість у завтрашньому дні!
– А навіщо тобі завтрашнє дно?!

На російській митниці ввели покарання для співробітників за гучне плямкання при знищенні забороненої до ввезення їжі.
Хакери, які зламали «Твіттер»
прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, оприлюднили його пароль: «ЛаЛаЛаЛа».
Ганька Герман заявила, що вона
дуже принциповий політик: коли лиже
зад Президенту, їй не важливе прізвище
Президента – аби тільки це був зад Президента.
– Володимире Володимировичу, а ви
за Сталіна чи за Гітлера?
– Я – замість.
Мужик за образу може набити морду, а інтелігентна людина – тільки обличчя.
Після запровадження третього пакету санкцій Москва вирішила вийти зі
складу Росії.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 21 серпня 2014 року
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СПРИНТ ЗА ПАРЛАМЕНТСЬКИМ
ФАНТОМОМ
Округ №23 (смт Маневичі)

Андрій ЛУЧИК

Закінчення. Початок на стор. 4
УДАР, у випадку самостійного походу в місті, може представити Андрій
Розтока, але без серйозних шансів на
успіх. Альтернативним для Розтоки
називають горохівський виборчий
округ.
Цілком може спробувати свої сили
місцевий очільник «Правого сектору»
Павло Данильчук. Проте досі невідомо, чи братиме взагалі партія Дмитра
Яроша участь у виборах. Офіційно
вони посилаються на складну обстановку на фронтах, проте також є проблема з юридичними документами
партії. Цілком можливо, що кандидати від ПС йтимуть самовисуванцями
із зазначенням місця роботи в громадській організації «Правий сектор».
Найбільшою інтригою цих виборів є можлива участь Бориса Клімчука
у виборчих перегонах. З одного боку, в
нього є базовий рейтинг, який можна
наростити за час виборчої кампанії. З
іншого боку, в Ігоря Палиці досі є дуже
вагомі аргументи, через які Клімчук
знявся з виборів у 2012 році. У разі ж
відмови Клімчука від участі у виборах
перспективи його політичної кар’єри
не будуть райдужними.
Також ймовірно, у Луцьку піде
кандидат від команди Яценюка. Ним
міг би стати Ігор Гузь. Хоча він також
придивляється до горохівського та

володимирського округів. Стосовно
кандидатів від Яценюка в інших округах, то теоретично ними могли б стати
партійці «Батьківщини», які не орієнтуються безпосередньо на Тимошен-

ко. Це могли б бути і Валентин Вітер,
і Олег Кіндер.
Також у парламентському спринті
по Луцьку можуть взяти участь депутатка міськради Олена Голєва, біз-

несмен Василь Токарський, депутат
Луцької міськради Андрій Осіпов, новоспечений громадсько-політичний
діяч Богдан Климчук. У кожного з них
своя мотивація та цілі.

Вибори в Маневичах найбільш
прогнозовані. Це ж стосується і довжини списку потенційних кандидатів, адже ніхто не хоче вплутуватися у
боротьбу з Єремеєвим, у якого в окрузі «все схвачено». На нього й робитиме ставку президент.
Теоретичну конкуренцію йому
може скласти висуванець «Батьківщини» Микола Потапчук. Або Анатолій
Грицюк, який вже зараз шукає собі новий політичний бренд.
Попсувати Єремеєву нерви в окрузі могли б Наталія Фірко від УДАРу або
Руслан Тимощук від «Правого сектору». Або ж хтось від радикалів Ляшка.
***
Зараз в експертному середовищі
ширяться чутки про можливу відмову
від балотування Сергія Мартиняка по
Горохову та Степана Івахіва по Ковелю. Замість Івахіва, можливо, піде Борис Клімчук, де його інтереси не пересікатимуться з Ігорем Палицею.
Якщо справді олігархи відмовляться від участі в парламентському
спринті, це може бути тривожним
дзвіночком для всього українського
суспільства: олігархи не вірять у довгоживучість найближчої Верховної
Ради. А тому воліють поки не витрачатися на вибори, адже через піврокурік-півтора усіх знову чекає позачергове свято демократії. Олігархів не
приваблюють фантоми.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 29 СЕРПНЯ – 4 ВЕРЕСНЯ
ОВЕН (21.03-20.04)

ЛЕВ (23.07-23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Андрій Осіпов (11 квітня 1977 р.)

Михайло-Мирослав Леміщак (26 липня 1960 р.)

Ігор Палиця (11 грудня 1972 р.)

Є тенденції до самоспрацювання ваших особистих тривожних кнопок. Будьте пильними на
пульті часу. Зорі обіцяють винагороду за важку
працю – доведеться захищати найближчого соратника.

Розмови про нові кадрові обрії набудуть обрисів
реальних рішень. Але літати на сьомому небі від
чиновницького щастя ранувато – у нового працедавця проблеми з революціонерами. Пересидьте
ще тиждень на старому місці – не нам вас учити
обережності.

У душі штормить, у серці скресла крига. Стрільцям мало місця на березі, хочеться поринути у
хвилі найчорнішого на світі моря, аби погратися
з примхами долі. Тим більше, що шлях до відступу віднедавна обрізано вдалим твітом Президента.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

Євген Мельник (14 травня 1956 р.)
Життя присвячуватимете цілковито турботам
про мир і перемогу. З ворогами не варто йти на
поступки, намагатиметеся переконати опонентів
у своїй правоті. Давні друзі зустрінуться у вашому улюбленому генделику. Стоп алкоголю!

БЛИЗНЯТА (22.05-21.06)

ДІВА (24.08-23.09)

Анатолій Грицюк (2 січня 1955 р.)

Велика ймовірність почути сотню разів популярний на Чукотці анекдот про «Скільки тієї зими!?»
Влітку часу готувати сани для зими не було, тому
важкі часи доведеться переїжджати на ковзанах –
дешево і швидко.

Регламент дасть шанс побачитися з давніми друзями. Вони, втім, не тішитимуть консенсусами
й іншими словесними загогулинами. Але на поступки не варто йти – ви ж не якісь там Терези, а
Козоріг. Це звучить гордо, навіть з депутатського
місця.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Олександр Кононович (12 червня 1980 р.)

Петро Шпига (30 вересня 1973 р.)

Готуватимете вдячних пацієнтів, аби влаштувати новий заколот у «палаті №6». Від зневіри ваш
фальцет з унітазу аж в Європі почують. Зосередитеся, натужитеся ще раз, і вас переведуть в
«одиночку». Щасливого тижня!

Першу половину тижня присвятите аналізу статистики. Дасте лад документації, наведете порядок на робочому столі, пам’ятаючи, що за кожен
папір на ньому злодії ладні платити кількома роками життя. Інформацію черпатимете від давніх
друзів та журналістів.

РАК (22.06-22.07)

Віталій Кварцяний (19 липня 1953 р.)
Пошуки талановитих хлопців у «руїнах Бухареста», які гризтимуть газон за «відро картоплі», завершилися. Усе, що знайшли, – ваше. Шліфуйте,
колись ви починали з такої робітничої спеціальності. Навесні порахуєте курчат.

КОЗОРІГ (22.12-20.01)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

СКОРПІОН (24.10-22.11)

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Надумаєте, чи варто пірнати вдруге у ту саму
річку народної довіри. Успіх залежатиме від житейських дрібничок. І доля може подарувати вам
такий шанс, але пильнуйте фінанси і найближче
оточення.

РИБИ (20.02-20.03)

Валерій Черняков (13 листопада 1966 р.)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

На тижні варто утриматися від різких суджень
і критики. У вашому оточенні є багато недоброзичливців, які намагатимуться збити з істинного
шляху. Нова мітла може замести по-новому, хоч і
зроблена з дерева.

І далі підтверджуватимете репутацію рятівника
того, що не тоне. Найгірше, що Риби самі навчаться плавати у не надто комфортних умовах.
Зорі радять змінити напрям пошуку компромісу,
бо тепер у людей не надто коротка пам’ять.

