ІГОР МУКОВОЗ:
«ТОМУ, ХТО НЕ ХОЧЕ
ЇХАТИ В ЗОНУ АТО,
ТО,
ТО
НІЧОГО РОБИТИ
И
В МІЛІЦІЇ»
стор.
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стор.
БУРЕМНИЙ СХІД

НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА

51-ША ОМБР.
ГОЛОС ІЗ ФРОНТУ

ЧИ ЗАХИСТЯТЬ ЛУЧАН
БОМБОСХОВИЩА

У центральних засобах масової інформації повідомлень про
діяльність 51-ї окремої механізованої бригади не так уже й
багато. Хоча саме це формування почало відлік трагічних
звісток із фронту: бій під Волновахою, який відбувся
22 травня 2014 року, називали найбільшою трагедією
українського війська з часів Незалежності.
стор.
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Під час війни
у кожного, хто
живе нехай навіть
далеко від зони
бойових дій,
виникає зрозуміле
питання – а як себе
захистити? У війні
між Україною та
Росією переважно
застосовуються
артилерійські
обстріли. Це позиційна війна, переконують нас військові
фахівці. Ховатися в будівлях небезпечно. Найкращий спосіб
захисту під час обстрілів, як і сто років тому, –
сховатися під землю.
стор.
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8-9

ART
ЖАДАН: «БАГАТО ЛЮДЕЙ УСВІДОМИЛИ,
ЩО ВОНИ Є ЖИТЕЛЯМИ ЦІЄЇ КРАЇНИ,
ВОНА НАША І Є ВЕЛИКА ЙМОВІРНІСТЬ
ВТРАТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
Відомий
письменник
із Харкова
Сергій Жадан
15 вересня
презентував у
Луцьку третій
студійний
альбом із гуртом
«Собаки в
космосі» «Бийся
за неї».
стор.
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КУПУЙ УКРАЇНСЬКЕ!

ПРОДУКЦІЇ ВОРОГА – ІГНОР
У луцьких супермаркетах та великих торговельних
мережах покупцям допомагають розрізняти товари,
виготовлені в Росії. Усе це – і для підтримки українського
виробника, і як протест проти путінської агресії.
Як повідомили в управлінні розвитку підприємництва
та реклами Луцької міської ради, нині знайдено повне взаєморозуміння між владою та суб’єктами господарювання
щодо спеціального інформування споживачів про товари
російського походження та підтримки українського виробника. За результатами перевірки станом на 10 вересня
встановлено, що у супермаркетах і торговельних мережах
проведено значну роботу щодо запровадження помітного
маркування товарів позначками «Товари з Російської Федерації» та/або зображенням прапора Росії на цінниках.
Здебільшого всі заклади торгівлі, які ввійшли у групу
моніторингу, маркують на цінниках товари російського
походження зображенням триколора, окремі додатково
зазначають слово «Росія».
В окремих закладах запроваджено маркування всіх
товарів позначками про країну-виробника або інформування табличками на полицях товарів «Купуй українське»
на синьо-жовтому тлі.
Поряд з тим, окремі суб’єкти господарювання вживають заходів щодо повної відмови від товарів російського
походження, ще інші – розпродують наявні запаси товарів або працюють з відповідними підприємствами до
закінчення строку дії договорів щодо постачання товарів
російського походження, при цьому в терміновому порядку відбувається пошук аналогів товарів українських
або інших країн–виробників.

НАЗУСТРІЧ ПАСАЖИРУ

ТРОЛЕЙБУСНИХ ЗУПИНОК
СТАНЕ БІЛЬШЕ
У Луцьку планують збільшити кількість зупинок
електротранспорту. Відповідне рішення ухвалили 16
вересня на засіданні виконавчого комітету Луцької
міської ради.
За словами начальника управління транспорту та
зв’язку Анатолія Миронюка, для зручності пасажирів
буде облаштовано 16 додаткових зупинок.
Тролейбусні зупинки на вимогу невдовзі з’являться за
адресами: просп. Відродження, 30а (вул. Писаревського),
просп. Відродження, 40 (заправка WOG), просп. Відродження, 41 (житловий будинок), просп. Відродження, 47
(житловий будинок), просп. Відродження, 51 (комерційний
технікум), просп. Молоді, 4 (бібліотека), просп. Молоді, 11
(дитячий майданчик), просп. Соборності, 1а (житловий будинок), просп. Соборності, 4 (Північний ринок), вул. Гордіюк, 37 (вул. Кравчука), вул. Конякіна, 4 (філія Львівського
заводу протезування), вул. Конякіна, 15а (вул. Федорова).

НОВИНИ З ФРОНТУ

З ПОЛОНУ НА ВОЛИНЬ ПОВЕРТАЮТЬ
ВІЙСЬКОВИХ В’ЯЗНІВ
У

вівторок, 16 вересня, до
Володимира-Волинського
повернулася частина бійців
51-ї бригади, які перебували в полоні
терористів, представників так званої
Донецької народної республіки.

Як повідомляє інтернет-видання «БУГ»,
61 військовослужбовець протягом місяця
перебував у полоні на сході України. Хлопців
вдалося визволити за допомогою волинських
волонтерів.
На Площі Героїв громада зустрічала військовослужбовців як справжніх героїв: квіти,
сльози, плакати, обійми та багато державної
символіки. Не стримували сліз і деякі бійці, які
вперше за багато місяців повернулись додому.
Урочисту зустріч почали з хвилини мовчання за тими бійцями, які загинули від рук
терористів на передовій.
«Я вам хочу сказати, що сьогодні для волонтерів, які опікуються 51-ю бригадою, дуже
щасливий день. 24 числа (серпня. – Ред.) нам
почали дзвонити і просити допомогти знайти зниклих бійців. Ми не спали жодної
ночі. Кожного цього 61 хлопця ми знаємо на
ім’я, за прикметами, за фотографіями. Коли
хлопці приїхали до Харкова, їх зустріли наші
харківські волонтери, організували автобуси, одягнули та взули. Ми дуже щасливі, що

вони живі. І віримо, що до кінця тижня інші
бійці, які зараз перебувають у полоні, повернуться додому», – зазначила волонтерка Наталія Соколова.
«Просто хочу подякувати пацанам, що
вони вижили та правильно поводилися. Хочу
подякувати за тих хлопців, яких також визволили з полону. Сподіваюсь, ви відчували, що
ми разом, і ми допомагатимемо вам і надалі»,

БЕЗ ГАЛЬМ

СВІДОМИХ ЛУЧАН ХОЧУТЬ
ЗРОБИТИ КОНТРОЛЕРАМИ
У МАРШРУТКАХ

ПОСЛУГИ

ФУНКЦІЇ ПАСПОРТИСТІВ
МАЙЖЕ ПОВНІСТЮ
ПЕРЕЙШЛИ ДО ЦНАПУ
Майже всі функції міського паспортного столу передано
в Центр надання адміністративних послуг Луцька.
Відтепер реєстрацію, зняття з реєстрації, видачу паспортів, вклеювання фото в паспорт будуть проводити в
Центрі надання адміністративних послуг, повідомляє ІА
«Волинські новини».
Кількість послуг, які надає ЦНАП, збільшилася. До
них додалася робота, яку виконували в паспортному столі міста Луцька. Щоправда, те, як відбулося передавання
повноважень, викликало непорозуміння. Так, керівник
Луцького ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що 15 вересня паспортний стіл закрив кабінети й переправив усіх
людей до ЦНАПу, не попередивши їх. На її думку, варто
було б принаймні роз’яснити такі зміни.
Отож, відтепер вклеїти фото у паспорт, зареєструватися або знятися з реєстрації та отримати паспорт лучани
зможуть лише у ЦНАПі за адресою: Луцьк, вулиця Лесі
Українки, 35. До слова, з січня в ЦНАПі обіцяють розпочати видачу закордонних паспортів. Поки що потрібного
обладнання в Центрі немає. У міському паспортному столі віднині лише видають закордонні паспорти і вирішують питання з біженцями. А з 18 вересня в ЦНАПі також
реєструватимуть всі речові права.
До слова, Волинська ОДА до 1 жовтня має відзвітуватися в Адміністрації Президента про роботу всіх місцевих ЦНАПів. Тож з 1 жовтня в усіх районах мають запрацювати такі центри.

– зазначив волонтер Костянтин Зінкевич.
Після урочистої частини військові отримали відпускні гроші, відповідні документи
та разом із батьками й близькими поїхали
додому. Решту бійців 51-ї бригади, які досі
перебувають у полоні, волонтери обіцяють
звільнити до кінця цього тижня. За даними
волонтерів, у полоні в сепаратистів перебуває
ще 140 військових.

Часто водії маршруток свідомо ігнорують
людей похилого віку та пільговиків, однак
офіційних скарг до мерії майже не надходить.
На цій проблемі акцентував увагу секретар
Луцькради Сергій Григоренко під час засідання
міськвиконкому 16 вересня. Каже, що неодноразово чув такі нарікання від лучан. Водії, мовляв, або
проїжджають повз таких пасажирів, або зупиняються неохоче.
Однак, за словами начальника транспортного
управління мерії Анатолія Миронюка, до муніципалітету надійшла лише одна скарга, що водій не
зупинився людині похилого віку. І його було покарано, запевнив чиновник.
«Закликаємо містян звертатися до нас у таких
випадках, але бажано мати номер автобуса. Ми
жорстко реагуємо на такі речі», – додав він.
Укотре говорили і про недотримання водіями
маршрутів. Анатолій Миронюк визнає, що така
проблема є, що водії часто не доїжджають до кінцевих точок маршруту, але пояснює це не недисциплі-

нованістю чи економією палива, а звичкою: «Якщо
водій працює десять років і звик не їхати, то вже виробляється біологічний рефлекс не доїжджати».
Окрім того, як розповів начальник управління
транспорту і зв’язку, у мерії планують створити
спеціалізовану комісію, яка працюватиме, зокрема, над збільшенням маршрутів.
«Маршрути залежать від рівня наповнюваності.
Якщо рівень наповнюваності – під 100%, то потрібно додавати маршрут, якщо на рівні 50% – нічого не
змінювати. А якщо менш як 50% – забирати маршрут. Після обстеження маршрутів буде видано карту», – пояснив Анатолій Миронюк.
Цікаву ініціативу запропонував депутат Луцької міськради Роман Романюк. Він підготував проект рішення, що, на його думку, посилить якість та
безпеку пасажирських перевезень у місті. Йдеться
про те, аби залучити лучан до здійснення контролю в маршрутних автобусах.
Свідомі лучани, які виявлять бажання долучитися до процесу, матимуть змогу стати інспекторами з контролю за роботою громадського
транспорту. Вони допомагатимуть перевізникам
та органам влади виявляти недоліки в організації
пасажирських перевезень, здійснюватимуть спостереження за дотриманням вимог чинного законодавства у цій сфері тощо. Для цього охочим
потрібно звернутися до управління транспорту та
зв’язку.
До слова, інспектори працюватимуть на громадських засадах та матимуть чимало повноважень. На думку депутата, вони стануть своєрідними помічниками органів влади, які фіксуватимуть
порушення, здійснюватимуть моніторинг та готуватимуть свої пропозиції для покращення якості
пасажирських перевезень.

ПАХНЕ СМАЛЕНИМ

ЗА НІЧ
У ЛУЦЬКУ
ЗГОРІЛО ДВІ
ІНОМАРКИ
У ніч з 15 на 16 вересня в
Луцьку згоріло дві автівки.
Правоохоронці кажуть, що
ці події ніяк не пов’язані, а
власники машин між собою
не знайомі.
За словами начальника
луцької міліції Ігоря Муковоза, перший інцидент
трапився опівночі на вулиці
Кравчука, 15. Зайнялася чорна «Toyota Camry» 2007 року
випуску.
«Але наразі нема висновків експертизи, тому ми не
готові сказати, чи це підпал,
чи автомобіль сам загорівся.
Бо і таке можливо», – пояснив
посадовець.
Ще одну іномарку, що
палала, зафіксували цієї ж
ночі в центрі міста – на вулиці
Бойка, 1. Близько опів на
третю зайнялася чорна «Audi
A7» 2011 року випуску. Ігор
Муковоз розповів, що машину підпалив невідомий, якого
нині розшукують.
«Завдано матеріальної
шкоди на 1 мільйон 400 тисяч
гривень», – констатував начальник Луцького міськвідділу міліції.

ÍÎÂÈÍÈ

Хроніки ЛЮБАРТА
№24 (187)

НА КОЛЕСАХ ЗАРАДИ МИРУ

ВЛАДЦІ НА МІСЦЯХ
ПРОВОКУЮТЬ ВІРЯН?

вропейські прикордонники
перешкоджали перевозити
амуніцію для українських військових
через німецько-польський кордон. З
такою проблемою активісти Самообороні
Волині зіткнулися під час благодійного
автопробігу «Підтримай Україну – захисти
Європу» містами Польщі та Німеччини.

Є

На Волині подекуди виникають міжконфесійні
непорозуміння, однак обласна влада воліє не
втручатися.

ПОЛЯКИ БІЛЬШ СОЛІДАРНІ
З УКРАЇНОЮ, АНІЖ НІМЦІ
ТАКОГО ВИСНОВКУ ДІЙШЛИ САМООБОРОНІВЦІ
ПІСЛЯ АВТОПРОБІГУ ЄВРОПОЮ
торкнутися європейців безпосередньо. Вони
мусять це розуміти», – каже координатор автопробігу Богдан Климчук.
За словами самооборонівців, європейські
ЗМІ здебільшого подають суху інформацію
про стан справ в Україні, і зазвичай з економічної точки зору.
«В Україні немає такого медіа-ресурсу, таких диверсійних технологій, як у Росії, тому
робота волонтерів у напрямку інформування
європейської громадськості є справді неоціненною», – зазначає Сергій Чуріков.
Реакція жителів міст, у яких побували
волинські активісти, була досить емоційною.
Щоправда, як відзначають самооборонівці, є
різниця між сприйняттям поляків і німців.

Поляки чітко розуміють, що йде війна з Путіним і що є явний агресор – Росія. В Німеччині ж ставлення до подій більш відсторонене. Саме тому, кажуть активісти, такі акції й
потрібні: щоб люди перестали сприймати війну в Україні абстрактно і зрозуміли – ворог
неподалік, і агресія Росії – це загроза всьому
цивілізованому світу.
Учасники автопробігу розповіли також і
про агресивну реакцію росіян, з якими траплялося зустрічатися. Натомість активно
сприяла ініціативі волинян українська діаспора, громадські організації. У планах Самооборони Волині – здійснити подібний автопробіг
у Чехії, Словаччині, країнах Балтії і, можливо,
у Франції та Італії.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

У ШКОЛУ – НА НОВЕ СПОРТИВНЕ ПОЛЕ

Відкритий загальноміський «Олімпійський
урок» відбувся 11 вересня у луцькій школі
№11. Нагода найкраща – День фізичної
культури та спорту і відкриття нового
міні-футбольного поля.
На новенькому сучасному спортивному
об’єкті, облаштованому благодійним фондом
«Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк», у різних
видах спорту змагалися команди трьох шкіл
– №№ 11, 21, 25.
Урочисте відкриття та перерізання символічної червоної стрічки доручили заступнику голови правління «Фонду Ігоря Палиці
– Новий Луцьк», депутату Луцькради Ірині
Констанкевич.
За її словами, цьогоріч для реалізації про-
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Алла САДЕЦЬКА

За словами самооборонівців, через німецькі нашивки на речах прикордонники не
хотіли, аби продукція потрапила на територію Польщі.
Такий випадок не перший, кажуть активісти. Транспортування нелегальної амуніції
через кордон є справжньою проблемою, яку
треба залагоджувати на державних рівнях європейських країн, наголошують в організації.
«20% усієї допомоги затримується в різний спосіб. Велику кількість її просто вилучають. Мотивують тим, що це військова
зброя. Ми просимо давати нам можливість за
наші ж гроші купувати нелегальну амуніцію,
яка потрібна для наших військових», – пояснює активіст Сергій Чуріков.
Загалом благодійний автопробіг Європою
пройшов успішно, розповідає самооборонівець Богдан Климчук. Він стартував 8 вересня
і тривав шість днів. За цей час делегація відвідала Замость, Люблін, Варшаву, Ольштин, Торунь, Щецін, Берлін, Бад, Біелефельд, Лейпціг,
Вроцлав, Краків, Жешув. Упродовж поїздки
для потреб українського війська вдалося зібрати 90 тисяч гривень, привезти три карети
швидкої допомоги, а також спальники, берці,
біноклі, каремати, намети, 57 курток і теплих
підкладок, придбаних за кордоном.
«Але навіть це – не головне. Основне, що
ми мали на меті, – це інформування громадськості Польщі та Німеччини про справжній
стан речей в Україні. Учора була Грузія, сьогодні – Україна, завтра ж дії агресора можуть
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грами фонду «Луцьку – спорт високих досягнень» міні-футбольні поля зі штучним покриттям встановили у п’яти луцьких школах:
№№11, 14, 15, 17, 18. Вартість облаштування
таких спортивних майданчиків – майже 2,8
млн грн. Усього ж Луцьк отримав від благодійників 10 міні-футбольних полів. Торік відкривали нові спортивні об’єкти школи №№ 2,
3, 12, 16, 23.
«Щорічно, як і обіцяв засновник благодійного фонду Ігор Петрович Палиця, встановлюємо п’ять міні-футбольних полів. Це
кошти, інвестовані у здоров’я наших школярів», – зазначила Ірина Констанкевич.
Директор ЗОШ №11 Марія Мороз розповіла, що її учні мають гарні успіхи на олімпіадах та спортивних змаганнях, а такий спор-

тивний подарунок від благодійників тільки
допоможе школярам розвиватися.
«Це величезний подарунок всім дітям і
подяка вчителям за хорошу роботу. Ми матимемо можливість надалі розвивати фізичну
культуру і спорт. І в той же час це поле є окрасою всього району, 40-го кварталу. Це вклад у
здоров’я дітей. Окрім того, щорічно від благодійного фонду наші обдаровані діти оздоровлюються у Буковелі, цьогоріч таку нагоду
мала 21 дитина», – зауважила Марія Мороз.
Голова комітету з фізичної культури та
спорту Луцької міської ради Юрій Волинець
подякував благодійному фонду за роботу,
яку проводять у місті для розвитку спорту, і
вручив Ірині Констанкевич медаль за внесок
у розвиток фізичної культури.

На думку голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика, керівники районів, сільські і
селищні голови мають обирати нейтральну позицію в
таких ситуаціях.
Губернатор розповів, що за даними обласного
управління СБУ, в окремих населених пунктах виникають конфліктні ситуації між представниками та
прихожанами Української православної церкви Московського та Київського патріархатів. За цими ж даними, окремі керівники на місцях так чи так причетні
до таких непорозумінь.
«Ми не можемо створювати в області такого прецеденту, коли влада починає втручатися у справи
церкви», – наголосив губернатор.
З огляду на ситуацію, Володимир Гунчик нагадав
підлеглим у районах, що перш за все потрібно керуватися вимогами і положеннями чинного законодавства,
де чітко прописано функції та дії державних органів
влади у таких випадках.
«Головне – закон, а не ті чи ті релігійні особисті
уподобання», – наголосив голова ОДА.

СВОЇ ДЛЯ СВОЇХ

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
ЗАПРАЦЮЄ З ЖОВТНЯ
Волинських військовослужбовців, які прибули із
зони АТО у відпустку, обстежуватимуть безплатно,
повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я.
За дорученням голови облдержадміністрації Володимира Гунчика управління охорони здоров’я ОДА
видало наказ щодо надання безоплатної консультативної, діагностичної та стаціонарної допомоги військовослужбовцям у лікувально-профілактичних закладах області.
Днями до очільника області звернулося п’ятеро
бійців 51-ї окремої механізованої бригади з проханням посприяти у реабілітації. За словами військових,
пережите у зоні бойових дій вплинуло і на фізичний, і
на моральний стан.
«Лікарі мають взяти під опіку учасників АТО. За
потреби провести комплексне обстеження стану організму. Людям, які на сході боронили країну від ворога,
маємо надати усю психологічну, медичну чи реабілітаційну допомогу, допомогти відновити силу тіла і
духу», – наголосив Володимир Гунчик.
Як відомо, наразі триває робота зі створення в
області реабілітаційного центру для учасників АТО.
Запрацювати він має з 1 жовтня. До роботи центру
залучатимуть працівників закладів освіти та охорони
здоров’я.
За словами заступниці губернатора Світлани
Мишковець, реабілітаційний центр для учасників АТО
та їхніх родин створять на базі Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни. Нині триває пошук
та підготовка фахівців, зокрема психологів-практиків,
які надаватимуть допомогу у реабілітаційному центрі
на благодійних засадах. Окрім того, у районах області
працюватимуть і мобільні групи спеціалістів, які допомагатимуть сім’ям та військовослужбовцям на місцях.
Також Світлана Мишковець розповіла, що консультаційний пункт психологічної допомоги функціонуватиме і при Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки.
До слова, Волинь у цьому питанні спрацювала на
випередження, адже Мінсоцполітики розпочало створення таких центрів на загальнодержавному рівні,
відтак область першою порушила це питання і вже напрацювала шляхи його розв’язання.
«Ця робота залишається на контролі. Не чекаємо вказівок із Києва – до кінця вересня реабілітаційний центр
має запрацювати», – резюмував Володимир Гунчик.
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ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ПАРЛАМЕНТАРІ УХВАЛИЛИ
ЗАКОН ПРО ЛЮСТРАЦІЮ
Верховна Рада України у вівторок, 16 вересня,
підтримала у другому читанні Закон «Про очищення
влади». «За» проголосував 231 депутат із 246
зареєстрованих у залі засідань, пише видання
«Дзеркало тижня».
Керівник робочої групи з доопрацювання законопроекту про очищення (люстрацію) влади Юрій Дерев’янко
підкреслив, що порівняно із законопроектом, який розглядав парламент у першому читанні, закон «істотно змінився».
За його словами, з тексту законопроекту було вилучено норми, які суперечили чинній Конституції України. «Усі
виборчі посади, такі як депутати, уповноважений з прав
людини, конституційні судді виключено з цього закону (не
підпадають під його дію. – Ред.)», – сказав нардеп.
Дерев’янко також зазначив, що коло близьких людей, які подають декларацію про майно та доходи, було
звужено до кола сім’ї, «тобто тих людей, які проживають разом з кожним з нас».
Парламентар пояснив, що народні депутати, наприклад, щороку подають звичайну декларацію, в якій
вказують майно та доходи суто тих членів сім’ї, які проживають разом з ними та ведуть спільне господарство.
Дерев’янко також зазначив, що закон передбачає
норму, згідно з якою податкова інспекція, перш ніж
ухвалити остаточне негативне рішення за підсумками
перевірки задекларованого майна, має ознайомити з
усіма своїми зауваженнями особу, яку вона перевіряє,
і ухвалювати остаточне рішення тільки з урахуванням
пояснень цієї особи.
Закон передбачає створення спеціального люстраційного органу.

АЛЛО

«УКРТЕЛЕКОМ»
ЗРОБИВ
МІЖМІСЬКІ
ДЗВІНКИ
БЕЗПЛАТНИМИ
Залежно від тарифного плану, абонентам буде
надано від 60 до 1000 хвилин розмов по Україні,
пише «Дзеркало тижня».
«Укртелеком» включив нетарифікований міжміський зв’язок у всі тарифні плани для приватних осіб,
про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті оператора. Нововведення дозволить українцям безплатно спілкуватися стаціонарним телефоном всередині країни.
В Україні з 16 вересня тарифні плани на користування фіксованим зв’язком будуть включати послуги
міжміського зв’язку. Залежно від тарифного плану,
абонентам буде надано від 60 до 1000 хвилин розмов
по Україні. Такий крок, вважають в «Укртелекомі», підвищить привабливість домашнього зв’язку.
Умови оновленої тарифної лінійки для користувачів телефонів, підключених до окремої телефонної
лінії, такі: «Домашній Базовий» містить 300 хвилин
телефонних розмов у межах України; «Домашній Мінімальний» – 150 хвилин спілкування в межах України.
Для користувачів фіксованих телефонів, підключених
за спареною схемою, умови тарифів такі: «Спільний
Базовий» – включає 120 хвилин телефонних розмов у
межах України; «Спільний Мінімальний» містить 60
хвилин телефонних розмов. Найбільший обсяг міжміського спілкування – 1000 хвилин – передбачений у
тарифному плані «Домашній Безлімітний».
Нагадаємо, що з 1 вересня в щомісячних рахунках
за користування фіксованою телефонією буде відображатися тарифний план клієнта, який тепер, крім
традиційних місцевих дзвінків, буде містити додаткові
дзвінки міжміського зв’язку. При цьому розмір щомісячної абонентної плати відповідає затвердженим
НКРЗІ Граничних тарифів.

ЗА ЩО БОРОТИСЯ?

ЩО ОТРИМАЄ УКРАЇНА,
РАТИФІКУВАВШИ УГОДУ З ЄС?
В

ерховна Рада та
Європарламент 16
вересня синхронно
ратифікували Угоду про
асоціацію України та
Євросоюзу, пише «Радіо
Свобода».
За рішення ратифікувати
Угоду про асоціацію України та
Євросоюзу віддали голоси 355
народних депутатів. Найбільше
таких, що висловилися проти
угоди, серед позафракційних. Аж
21 депутат із 95, що не входять до
жодної партії у Верховній Раді, не
проголосували, а 16 були взагалі
відсутні в сесійній залі.
Президент України Петро
Порошенко запевнив: угода набуде чинності з 1 листопада.
Фактично, ратифікація угоди –
це вирішальний етап у тривалій
юридичній процедурі. Зокрема,
політичну частину угоди підписали ще 21 березня, а економічну
– 27 червня.
Політична частина домовленостей передбачає те, що прийнято вважати європейськими
цінностями: права та свободи
людини, повагу до верховенства
права, дотримання принципів
суверенітету і територіальної цілісності, непорушності кордонів
і незалежності. Окрім того, це
своєрідна домовленість про політичний діалог, зокрема, у сфері
безпеки та оборони, зміцнити
мир і міжнародне правосуддя,

запобігти війнам та тероризму.
Втім цікавішою для України,
на думку експертів, була саме
економічна складова угоди. Раніше передбачалося, що ратифікація, тобто інтегрування міжнародного документа в національне
законодавство, мала запустити в
дію важливий економічний механізм: зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС.
Однак 12 вересня тему ЗВТ
вирішили відкласти ще на рік,
до 31 грудня 2015 року. Про це
на брифінгу в Брюсселі заявив
європейський комісар з питань
торгівлі Карл де Гухт. За його
словами, це рішення ухвалили,
порадившись як з Україною, так
і з Росією. Втім Україні пообіцяли односторонні преференції.
На ділі це означає, що товари
українських виробників будуть
постачати до ЄС без мита. Однак
Україна збереже мита на європейські товари.

«Це рішення дозволяє нам
працювати дуже ефективно з Європейським союзом із нульовими
тарифами, і на перспективу. Воно
дозволяє нашим товаровиробникам ефективно підготуватися
до того часу, коли європейські
товари прийдуть на наш ринок»,
– зазначає Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін.
Втім експерти спростовують
ці заспокійливі тези української
влади. Українській економіці
справді піде на користь впровадження односторонньої зони
вільної торгівлі, втім переваги
від повноцінної ЗВТ – неспівмірно більші. На цьому наголошує
Вероніка Мовчан, директор із
наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Зокрема, у дослідженні, яке провів її Інститут,
ідеться про те, що впровадження
двосторонньої ЗВТ призвело б до
кумулятивного приросту реаль-

ЛЕГКО ВІДБУВСЯ

КРИМІНАЛ ПРОТИ П’ЯНОГО
СУДДІ ЗА КЕРМОМ ЗАКРИЛИ
Кримінальне провадження щодо
заступника голови Рожищенського
районного суду Руслана Хитрика, який
п’яним потрапив у ДТП, закрили.
Як повідомляють у прес-службі Волинської прокуратури, провадження
стосовно судді наразі закрито у зв’язку
з відсутністю в його діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу
України.
Річ у тім, що в результаті ДТП пасажир автомобіля, за кермом якого був Хитрик, а також водій і пасажири автомобіля, з яким зіткнулося авто, отримали
легкі тілесні ушкодження. Ця стаття Кодексу передбачає відповідальність за порушення водієм правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту,
якщо воно спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Матеріали про вчинення суддею адміністративних правопорушень, ознаки яких наявні в його діях, скеровані
прокуратурою в УДАІ УМВС України у
Волинській області для розв’язання пи-

тання щодо притягнення його до адміністративної відповідальності.
Як відомо, 12 серпня 2014 року
близько 15 години в селі Маяках Луцького району на автодорозі сполученням
«Доманово-Ковель-Луцьк-Теребляче»,
суддя районного суду, будучи за кермом
автомобіля «Тойота-Камрі», зіткнувся
з автомобілем марки «Мітсубісі», який
рухався в попутному напрямку.
Досудове розслідування встановло,
що заступник голови Рожищенського
районного суду Руслан Хитрик, який і перебував за кермом «Тойоти», був у стані
алкогольного сп’яніння, а після скоєння
ДТП спробував утекти з місця пригоди.
Однак його зупинили очевидці події.
Зважаючи на те, що такі дії підривають авторитет правосуддя та принижують звання судді і є грубим порушенням
правил суддівської етики, прокурор області скерував скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо
неналежної поведінки судді. У скарзі
вимагається притягнути заступника голови Рожищенського районного суду до
дисциплінарної відповідальності.

ного ВВП на 14,1% у розрахунку
на 10 років. Ключовим фактором
для цього є не скасування ввізних мит, а зниження нетарифних
обмежень у торгівлі через відповідність українського законодавства європейському. Втім автономні торговельні преференції
з ЄС прогнозують українському
ВВП приріст лише в 1,5%.
ЗВТ майже однаково вигідна
для зростання як імпорту, так і
експорту України. Втім двостороннє скасування мит та однакові українсько-європейські стандарти принесли би зростання
на 10-11%. Наразі ж, за односторонньої домовленості, матимемо
зростання лише на 0,2% для імпорту та експорту.
Дослідження
підтвердило,
що найбільше виграють від економічних домовленостей із ЄС
сільське господарство, харчова
промисловість та легка промисловість. Вигідним це стане і для
окремих, проте аж ніяк не всіх,
секторів машинобудування: зокрема, виробництва електричного устаткування. Втрат зазнають металургія та виробництво
транспортного
устаткування.
Втім, додала експерт, ці ризики
можна зменшити, якщо модернізувати виробництво, покращити
технології та підвищити продуктивність. Такі висновки однаково актуальні і для повноцінної, і
для односторонньої зони вільної
торгівлі.

НА ГІЛЛЯКУ

КОМУНІСТІВ
ПОБИЛИ
У ЇХНЬОМУ
Ж ОФІСІ

П’ять націоналістів
влаштували бійку
у виборчому штабі
волинського осередку
Компартії України, що на
вулиці 8 Березня у Луцьку.
Інцидент трапився 12
вересня в обідню пору.
За словами Олександра Кононовича, лідера волинських комсомольців, нападників було
близько двох десятків. Вони, мовляв, були нетверезими, шукали в офісі комуністів зброю і заявляли, що «червоні» збирають дані про волинських
айдарівців.
Утім, як розповів начальник луцької міліції
Ігор Муковоз, нападників було п’ятеро, усіх ідентифіковано. Вони – націоналісти з місцевої УНАУНСО. За фактом правопорушення проводиться
перевірка, зауважив Муковоз.
Унаслідок нападу Олександру Кононовичу
пошкодили ніс, а першому секретарю волинських
комуністів Петру Бущику розбили брову.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

22 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 21.30,
01.50 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.50 Паспортний сервіс
09.35, 19.00 Про головне
10.30, 13.50, 21.50, 04.30 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.25 Вікно в Америку
15.00 Книга ua
15.40 Euronews
15.55 Т/с «Сержант Рокка»
18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
22.15 Дреди епохи
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «КАПУЧЧИНО НА
ТРЬОХ»

ВІВТОРОК

23 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30,
21.30, 01.50 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25 Ера будівництва
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.50 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.45 Уряд на зв’язку з
громадянами
11.25, 21.50, 04.15 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.25, 18.05 Час-Ч
13.40 Хочу бути
14.15 Фольк-music
15.40 Euronews
16.00 Т/с «Сержант Рокка»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.30 Від першої особи
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛЮБОВІ»

Хроніки ЛЮБАРТА
№24 (187)
1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Міняю жінку»
11.15 «Шість кадрів»
12.25, 04.15 Т/с «Терпкий смак
кохання»
13.50 Х/Ф «ЛЕГЕНДА № 17»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 4»
20.30 «Секретные материалы
- 2014»
21.25 Т/с «Свати»
22.30 «Гроші»
23.35 «Сказочная Русь»
00.30, 03.30 Х/Ф «РОЗВІДКА»
01.30 Х/Ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 1»

2+2
06.00, 03.15 Мультфільми (1)
06.05 «33 квадратних метри»
06.25 Х/Ф «АРМІЯ ОДИНАКА»
08.30 Д/п «Знищені за мить»
10.30 Д/п «Поля битви тварин»
11.30 Д/п «Сувора природа»
12.30 Д/п «Зброя майбутнього»
13.30 Д/п «Сучасні снайпери»
14.30 Т/с «Гончі-3»
18.30 Новини «Спецкор»
18.50 ЧУ 7 Тур. Динамо Волинь
21.00 ЧУ 7 Тур. Дніпро - Олімпік
23.00 «Профутбол»
00.00 Х/Ф «БЕН ГУР»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь »
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55, 21.25 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка»
13.25, 03.40 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.30 «Сімейні мелодрами»
15.40, 04.15 «Сімейні
мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.30 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Територія обману»
23.35 Анімаційний проект
кварталу 95 «Мультибарбара»
00.30, 02.55 Х/Ф «РОЗВІДКА»
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «33 квадратних метри»
06.45 Х/Ф «ДВІЧІ
НАРОДЖЕНИЙ»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.20, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.30 Т/с «Слідчий Протасов»
19.00 Т/с «ППС-2»
22.10 Т/с «Боєць»
00.10 Х/Ф «ГОЛОД»
02.00 Х/Ф «ЯРОСЛАВ
МУДРИЙ»

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 Х/Ф «МАМИНЕ
КОХАННЯ»
11.15, 12.25 Т/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 02.50 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
14.20 «Сімейний суд»
15.25 «Чекай на мене»
18.10 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
20.40 Т/с «Отець Матвій»
22.40, 03.30 Т/с «Мосгаз»
00.30 Х/Ф «БАЙКЕРИ»
02.25 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00 У пошуках істини
07.50 Життя після людей
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Невідомий океан
11.30, 23.40 Як захопити
планету
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
13.10 Наука.ua
14.10 НЛО з минулого
15.50, 21.10 Правила життя
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 НЛО. Таємничий слід
20.20 Прибульці. Двері у
всесвіт
22.50 Дивовижна Корсика
00.30 Покер
01.20 10 несподіваних фактів
03.50 Звичайні речі

ІНТЕР
05.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Отець Матвій»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
22.40, 03.10 Т/с «Мосгаз»
01.50 Д/с «Історія Світу»
02.40 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 13.10 Життя після людей
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Таємнича Африка
10.30 Сила життя
11.30, 23.40 Як захопити
планету
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
14.10, 00.30 Містична Україна
15.50, 21.10 Правила життя
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Дзеркало. Паралельні
світи
20.20 Паралельна реальність
22.50 Дивовижна Корсика

18 вересня 2014 року

СТБ
05.25 У пошуках істини
06.10 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Зіркове життя. Зірки із
небайдужим серцем»
09.50 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82»
11.40 Х/Ф «ДОЗВОЛЬТЕ ТЕБЕ
ПОЦІЛУВАТИ НА ВЕСІЛЛІ»
13.35 «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»
00.00 «Один за всіх»
01.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00 Події тижня c Олегом
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 03.10 Події
09.15, 14.00, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Якщо ти не зі мною»
18.00, 05.15 Т/с «Дворняжка
Ляля»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ»
01.35 Т/с «ОСА»
03.55 Срібний апельсин

СТБ
05.10 У пошуках істини
05.55 «Вiкна-Новини»
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Зіркове життя. Фатальне
кохання холостяків»
09.10, 23.55 Х/Ф «ЛЮБОВ НЕ
ДІЛИТЬСЯ НА ДВА»
12.55 «Битва екстрасенсів»
14.55 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Врятуйте нашу
сім’ю - 3»
03.10 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 03.00 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Листи на склі»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Дворняжка
Ляля»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-6»
03.50 Срібний апельсин

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 «МИСЛИВЦІ ЗА
ПРИВИДАМИ»
12.05, 13.20 Х/Ф «МИСЛИВЦІ ЗА
ПРИВИДАМИ-2»
14.45, 16.10 Х/Ф «ТАКСІ-3»
16.55 Х/Ф «ТАКСІ-4»
18.45 Факти. Вечір
20.25 Дістало!
21.20 Свобода слова
00.10 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ
ГЕРОЯ»
02.05 Х/Ф «ЗАХІД СОНЦЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 07.00 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
07.00, 09.20 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНІЯ
11.20 Т/с «Вороніни»
18.00, 01.40 Репортер
18.20, 01.00 Абзац!
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
23.05 Х/Ф «ЕЙС ВЕНТУРА:
ПОКЛИК ПРИРОДИ»
01.45 Т/с «Микита»
03.55 Т/с «Пекельна підтримка»
05.15 25-й кадр

ICTV
04.15, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
04.50 Світанок
05.50 Свобода слова
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.30 Т/с «Пастка»
12.30, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.05, 16.10, 21.15 Т/с «Літєйний»
16.40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-7»
18.45 Факти. Вечір
20.25 Цивільна оборона
22.15 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
22.30 Х/Ф «РОЗБІРКИ У
МАЛЕНЬКОМУ ТОКІО»
00.10 Голос Америки
00.15 Т/с «Стріла»
01.05 Х/Ф «ПРОЕКТ Х.
ДОРВАЛИСЯ!»
02.30 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.50 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНІЯ
11.20 Т/с «Крок за кроком»
18.20, 00.00 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА»
00.55 Т/с «Микита»
03.05 Х/Ф «МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ»
04.45 Т/с «Пекельна підтримка»
05.25 25-й кадр

ЗІРКОВІ НОВИНИ
РУСЛАНА ОТРИМАЛА
НАГОРОДУ З РУК
СЕНАТОРА МАККЕЙНА

Tablo ID

С

півачка Руслана продовжує збирати нагороди за
свою активну громадську діяльність протягом революційних подій Майдану та війни на сході країни.
Днями артистка і активістка отримала премію від
імені усіх учасників Революції Гідності з рук сенатора
Джона МакКейна. Під час церемонії Руслана посвітила ліхтариком у темній залі, щоб оживити у пам’яті
відому картинку нічного Майдану з тисячами людей
на ньому, повідомляє «Голос Америки».
«Ми маємо триматися за Майдан. Бо це поки наша
єдина перемога. Допоки у мене є ця нагорода, і у мене
є Майдан, я думаю, що Путін мене боїться. Я передам
кожному, хто захоче потримати цю нагороду. Я приїду в Київ і скажу: хто хоче сфотографуватися з цією
нагородою, приходьте до Стелли о 12 годині ночі, як
завжди», – заявила Руслана.
Нагадаємо, у березні Руслана отримала одну з десяти нагород «Найхоробріша жінка планети» з рук самої Мішель Обами. А в травні співачку нагородили за
гуманітарне лідерство.

У РОСІЇ МАСОВО
СКАСОВУЮТЬ КОНЦЕРТИ
МАКАРЕВИЧА
espreso.tv

І

нформацію про скасування концерту Андрія Макаревича в Красноярську підтвердила заступник
директора з реклами та PR концертного агентства
«Музыкальный город» Ксенія Пещик.
За її словами, відміна концерту пов’язана зі скасуванням усього туру. Продаж квитків призупинено,
інформації про перенесення концертів наразі немає.
Ксенія Пещик також додала, що оскільки квитки на
концерти у клуби зазвичай купують безпосередньо
перед самим заходом, їх було продано «одиниці». Точну кількість вона не назвала.
Концерт Андрія Макаревича спільно з джазовим
гітаристом Ільдаром Казахановим мав відбутися 2
листопада в ресторані-барі «Облака».
Окрім скасованих концертів, Макаревич сам відмовився від виступу в Самарі з технічних причин.
На сайті співака поки немає інформації про скасовані концерти. Натомість у концертному графіку значаться плани на виступи у листопаді в низці українських міст – Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі.
А 27 вересня лідер «Машины времени» хоче заспівати
на джазовому фестивалі у Чернігові.

БРОНЗОВА ЕМІ УАЙНХАУС
З’ЯВИЛАСЯ В ЛОНДОНІ
navsi100.com

14

вересня в лондонському районі Камден відкрили пам’ятник Емі Уайнхаус. Цього дня співачці
виповнився б 31 рік. Автором монумента в натуральну
величину став Скотт Ітон. Скульптуру встановлено на
вході на ринок «Stables Market» неподалік від будинку
співачки, в якому вона померла в липні 2011 року.
Пам’ятник відкрив батько виконавиці Мітч Уайнхаус. «Побачити Емі увічненою в такому вигляді –
дуже щемна подія для мене. Скотт проробив дивовижну роботу, зафіксувавши її, начебто зупинивши
красивий момент, – заявив Мітч. – Сім’я Уайнхаусів
дуже вдячна Скотту, і ми сподіваємося, що статуя сподобається фанам Емі. Ми хочемо нагадати всім, що її
талант і творча спадщина живуть через її музику і через фонд «Amy Winehouse Foundation».

КІНОНОВИНИ
ФІЛЬМ «ПЛЕМ’Я»
ТРІУМФУВАВ НА
КІНОФЕСТИВАЛІ У МІЛАНІ
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espreso.tv

14

вересня на 19-му Міланському міжнародному кінофестивалі стрічку Мирослава Слабошпицького «Плем’я» визнано найкращою художньою
роботою 2014 року.
Журі вручило нагороду режисерові з формулюванням: «За фільм, який кидає виклик межам». Про це
йдеться на сайті кінофестивалю MFF. Гран-прі також
удостоїлася робота мексиканського режисера Рікардо
Сільви «Navajazo», пише «Cultprostir».
Нагадаємо, 10 вересня на прес-конференції
допрем’єрного показу фільму «Плем’я» творча група
заявила про наміри оскаржити рішення Українського
Оскарівського комітету. 9 вересня Український Оскарівський комітет, створений при Асоціації продюсерів України, обрав фільм «Поводир» режисера Олеся
Саніна, який представлятиме Україну в 2014 році на
премії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в номінації «Фільм іноземною
мовою».

GRUMPY CAT
ДЕБЮТУВАВ
У КІНО

multikino.com

С

ердитий кіт, він же
Grumpy Cat, зовсім
м
скоро з інтернет-мема переросте в кіноактора. Кіт стане героєм повнометражного фільму
телемережі «Lifetime». Стрічка вийде в світ під назвою
«Найгірше Різдво в житті сердитого кота».
Сценаристи проекту Тім Хілл і Джефф Морріс. За
сюжетом, історію побудують навколо магазину домашніх тварин, в який мало хто заходить, і 12-річної
дівчинки, яка вміє розмовляти з кішкою Grumpy. Інших деталей сюжету не розголошують.

РОБЕРТ ДАУНІ-МОЛОДШИЙ
З’ЯВИТЬСЯ В «ЗОРЯНИХ
ВІЙНАХ»

segodnya.ua

У

новій серії франшизи «Зоряні війни» з’являться
Роберт Дауні-молодший, Хью Джекман і Семюел
Джексон. Правда, як повідомляється, всі вони виконають епізодичні ролі.
зіграють актори, триКого саме
с
мають у суворому секреті, бо це
приємним сюрпризом
має стати
ст
глядачів. Зірки погодилися
для гл
виконати ці ролі після візиту на
викона
знімальний майданчик картини в
знімаль
«Pinewood Studios». Знімання сьо«Pinewoo
епізоду «Зоряних воєн» загальмого епізо
мувалися після того, як Харрісон
мували
Форд зламав ногу, проте кільФ
кка тижнів тому поновилися.
Роберт і Хью ніколи не
брали участі в «Зоряних віб
йнах», а ось Джексон з 1999й
гго до 2005-го грав джедая
Мейса Вінду в трьох епіМ
ззодах.
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Хроніки ЛЮБАРТА

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30,
21.30, 01.50 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.50 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.45 Перша шпальта
11.20, 04.15 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.25, 18.05 Час-Ч
13.40 Школа Мері Поппінс
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Українського роду
14.40 Як ваше здоров’я?
15.45 Euronews
16.20 Х/Ф «ЗАПРОШЕННЯ»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.30 Від першої особи
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛЮБОВІ»

ЧЕТВЕР

25 ВЕРЕСНЯ
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30,
21.30, 01.50 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25 Ера будівництва
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.50 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.45 Слідство. Інфо
11.20 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.25, 18.05 Час-Ч
13.40 Кордон держави
13.55 Світло
14.40 Надвечір’я
15.40 Euronews
16.15 Х/Ф «ВЕЛИКЕ КОХАННЯ
МИМОВОЛІ»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 «Схеми» з Н.Сидлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.30 Від першої особи
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛЮБОВІ»
04.05 В гостях у Д.Гордона

18 вересня 2014 року
1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
03.50, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «МАША І ВЕДМІДЬ»
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55, 21.25 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка»
13.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.30 «Сімейні мелодрами»
15.40 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.30 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.30, 03.05 Х/Ф «РОЗВІДКА»
04.05 Т/с «Терпкий смак
кохання»
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.10 «33 квадратних метри»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «РУСЬ
СПОКОНВІЧНА»
13.10 Д/п «Таємниця вірусу
смерті»
14.25 Д/п «Зачаровані
Всесвітом»
15.30 Д/п «Народжені вбивати»
16.30, 19.00 Т/с «ППС-2»
22.10 Т/с «Боєць»
00.10 Х/Ф «РІЧАРД - ЛЕВИНЕ
СЕРЦЕ»
02.05 Х/Ф «ЯРОСЛАВ
МУДРИЙ»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.30,
04.05, 05.35 «Телевізійна
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55, 21.25 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка»
13.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.30 «Сімейні мелодрами»
15.40 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.45 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Право на владу»
00.45, 03.20 Х/Ф «РОЗВІДКА»
04.20 Т/с «Терпкий смак
кохання»
05.05 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.10 «33 квадратних метри»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
13.10 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «Облом UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «ППС-2»
19.00 Х/Ф «ТРИ ДНІ В ОДЕСІ»
22.10 Х/Ф «ЗАМІНА-4: БЕЗ
ПРАВА НА ПОРАЗКУ»
00.05 Х/Ф «НОСІЇ»
02.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О
КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ»

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, 20.40 Т/с «Отець Матвій»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
22.40, 03.10 Т/с «Мосгаз»
01.50 Д/с «Історія Світу»
02.40 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 13.10 Життя після людей
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Океани контрастів
10.30 Таємниці Південного
океану
11.30, 23.40 Як захопити
планету
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
14.10 Містична Україна
15.50, 21.10 Правила життя
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Прибульці. Двері у
всесвіт
20.20 У пошуках паралельного
світу
22.50 Дивовижна Корсика
00.30 Покер
01.20 Таємнича Росія

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, 20.40 Т/с «Отець Матвій»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20, 02.30 Д/с
«Легенди радянського
розшуку»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
22.40, 03.10 Т/с «Мосгаз»
00.25 Х/Ф «ВИСКОЧКА»
02.15 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 13.10 Життя після людей
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Екватор
10.30 Дивовижна Корсика
11.30 У світі тварин
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
14.10 Містична Україна
15.50, 21.10 Правила життя
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Паралельна реальність
20.20 Дзеркало. Паралельні
світи
22.50 Витівки природи
23.40 Як захопити планету
00.30 Авіакатастрофи зблизька

СТБ
05.35 У пошуках істини
06.20 «Вiкна-Новини»
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя. Біс в
ребро»
09.50 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
13.00 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 4»
00.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 03.00 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Листи на склі»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Дворняжка
Ляля»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-6»
03.45 Срібний апельсин

СТБ
05.30 У пошуках істини
06.10 «Вiкна-Новини»
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя. Тато на
підборах»
09.40 Х/Ф «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ
ДІТИ?»
11.10 Х/Ф «ЗДИВУЙ МЕНЕ»
13.00 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Зважені та
щасливі - 4»
00.25 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 03.00 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Листи на склі»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Дворняжка
Ляля»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-6»
03.50 Срібний апельсин

ICTV
05.00, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.35 Світанок
06.35, 08.00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-7»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.25 Т/с «Пастка»
12.30, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.00, 16.10, 21.10 Т/с «Літєйний»
16.35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
18.45 Факти. Вечір
20.25 Перша вітчизняна: Другий
фронт
22.10 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
22.25 Х/Ф «МЕХАНІК»
00.20 Голос Америки
00.25 Т/с «Стріла»
01.15 Х/Ф «РОЗБІРКИ У
МАЛЕНЬКОМУ ТОКІО»
02.35 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 01.05 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНІЯ
11.20, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.10 Абзац!
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Ревізор
01.10 Служба розшуку дітей
01.15 Т/с «Микита»
03.20 Х/Ф «КОРАБЛІ ВІКІНГІВ»
05.25 25-й кадр

ICTV
04.50, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.25 Світанок
06.25, 08.00, 16.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-8»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.35 Т/с «Пастка»
13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.25, 16.10, 20.15 Т/с «Літєйний»
18.45 Факти. Вечір
22.15 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
22.30 Х/Ф «ПРЯМИЙ КОНТАКТ»
00.20 Голос Америки
00.25 Т/с «Стріла»
01.15 Х/Ф «МЕХАНІК»
02.50 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНІЯ
11.20 Т/с «Крок за кроком»
18.20, 00.00 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСЬКИЙ
СТРІЛОК»
01.00 Служба розшуку дітей
01.05 Т/с «Микита»
03.15 Х/Ф «МОНГОЛ»
05.00 Т/с «Пекельна підтримка»

²ÍÒÅÐÂ’Þ
Розмовляла Ірина КАЧАН

З

Ігорем Муковозом
«Хроніки» зустрілися у
день, коли його офіційно
призначили начальником
Луцького міськвідділу міліції.
До 16 вересня упродовж понад
трьох місяців він виконував
обов’язки керівника луцьких
правоохоронців.
У розмові полковник міліції досить відкритий, має почуття гумору
та любить цитувати своїх кумирів.
Про них можна дізнатися і з особистої сторінки Ігоря Володимировича
у «Facebook». Висоцький, Булгаков,
«Аквариум», Цой, «Машина времени», «Наутилус Помпилиус»...
Народився він 25 серпня 1971 року
в селі Старики на Горохівщині. Одружений, має сина-восьмикласника,
донька – другокурсниця медичного
вишу.
Роботу в правоохоронних органах Ігор Муковоз розпочав у 1997
році. Спершу працював у Горохівському райвідділі, згодом – Луцькому
міськвідділі міліції. З 2005 року – на
керівних посадах. Із 2005 до 2011 року
очолював Ківерцівський райвідділ.
По тому обіймав посаду начальника
навчального відділення Волинського училища професійної підготовки
працівників міліції. Перед призначенням на посаду головного міліціонера Луцька очолював відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків
УМВС України в області.
Міліцейської освіти Ігор Муковоз
не має, але здобув дві цивільні освіти.
У 1997 році закінчив факультет фізичного виховання, а у 2005-му отримав
диплом юриста у Волинському держуніверситеті. Однак, на його думку,
кількість дипломів не говорить про
людину нічого. Самоосвіта творить
особистість, переконаний він.
– На вашій сторінці у «Facebook»
я прочитала цікаву фразу, яка, очевидно, характеризує вас як людину і
як керівника. Ви пишете: «Проблеми
треба вирішувати. Люди діляться на
тих, хто працює, і на тих, хто розповідає, як треба працювати. Давайте
працювати. Все буде добре». Часто
такі думки виникають?
– Так, це моя фраза. Іноді дозволяю собі ділитися власними думками
у «Facebook». Знаєте, людина, яка не
хоче чогось робити, знайде тисячу
відмовок. А людина, яка хоче, просто
робить, незважаючи на всі труднощі,
не розказуючи, як її щось не влаштовує. На жаль, у нас багато людей «знають», як це мало би бути, але самі не
вміють цього робити.
– Ці слова можна застосувати до
будь-якої сфери, але смію припускати, що ви маєте на увазі своє міліцейське оточення…
– Проблема міліції в тому, що ми
маємо небагато людей, які можуть
бути ефективними керівниками. Ще
менше таких, які за свої вказівки готові нести відповідальність. На керівних посадах я з 2005 року, знаю, яка
це робота. Тому хотілося б не просто
давати вказівки, а й відповідати за
них, не перекладаючи на підлеглих.
Хочеться робити, а не розказувати,
як потрібно.
Начальник – не титул, це всього
лиш напис на дверях твого кабінету
чи у службовому посвідченні. Керів-
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ІГОР МУКОВОЗ: «ТОМУ,
ХТО НЕ ХОЧЕ ЇХАТИ
В ЗОНУ АТО, НІЧОГО
РОБИТИ В МІЛІЦІЇ»

ник має бути лідером. І люди мають
йому вірити. Тільки тоді колектив
буде ефективно працювати.
Вважаю, що тільки слабкі люди
намагаються оточити себе тими, хто
буде казати «віват, який ви мудрий і
великий». А сильні керівники, які працюють на результат, намагаються оточити себе достойними і навіть, так би
мовити, конкурентоспроможними.
– Ви, по суті, постреволюційний
керівник луцької міліції, на якого
громада покладає певні надії – насамперед, аби не розчарував. Хто
лобіював вас на цю посаду? Не секрет, що ви маєте хороші стосунки з
колишнім губернатором і активістом
революції Володимиром Бондарем,
що свого часу на посаду начальника
Ківерцівського райвідділу вас призначив Юрій Луценко…
– Усе просто. За своїм послужним
списком я мав право розглядатися як
кандидат на цю посаду. І Петро Шпига (начальник УМВС України у Волинській області. – Авт.) запропонував
працювати.
– Налаштовані на тривалу роботу? Все-таки вас призначили у дуже
непростий час...
– Якщо чесно, я про це не думав
узагалі. Начальником Ківерцівського
райвідділу мене призначили у 2005
році, я був керівником шість з половиною років. Не можу загадати, скільки
часу буду керувати міліцією в Луцьку.
Так, часи непрості. Але ми не шукаємо
легких шляхів. Я вмію і готовий викладатися повністю для того, аби щось
змінити. От у мого улюбленого Цоя є
такий вислів: «Плыть или не плыть?».
Тобто працювати або не працювати.
Я прийшов на цю посаду, щоб робити
важливу роботу.
– Які завдання поставив перед
вами Петро Шпига?
– Боротися зі злочинністю.
– А якісь особливі вимоги є?
– Для того щоби щось робити,
у тебе передусім має бути колектив,
який готовий ці завдання виконувати.
Я кажу це підлеглим: можна звершити кілька революцій, змінити владу в
державі. Але якщо два двірники стоятимуть на вулиці, лузатимуть насіння
і говоритимуть про те, який поганий
у нас уряд чи президент, то на цій вулиці ніколи не буде порядку. Тому ти
приходиш, створюєш колектив, оточуєш себе людьми, які тебе розуміють.
І тільки тоді виконуєш завдання, поставлені перед тобою. Я вважаю, що у
мене достатньо досвіду, аби виконувати ті завдання, які є в умовах сьогодення. А вони непрості.
– От власне, які це завдання насамперед? Луцьк же наче спокійний,
як і раніше…

– Тішить, що ви це кажете. Хоча
не завжди спокійний. Так, охоронятимемо громадський порядок, боротимемося зі злочинністю. Це все насправді очевидні речі, про які навіть
не варто говорити.
Знаєте, принцип роботи міліції
дуже простий. Я його називаю «дядя
Вася». Так-от, іде дядя Вася вулицею,
постукав на Грибоєдова і попросив допомоги. Допомогли – добре, не допомогли – погано. Ми маємо працювати
так, аби люди завжди буди вдячні за
допомогу.
– Хто ваші заступники? Ви їх змінювали?
– Ні, не змінював. Їх у мене троє.
Один прийшов зі мною, оскільки була
вакантна посада. Це Володимир Зусько, начальник кримінальної міліції.
Перший заступник в умовах нового
КПК є начальником слідчого відділу,
це Олександр Карпук, він і лишився.
Ще один заступник – Володимир Солоненко, начальник міліції громадської безпеки.
Тільки з дня офіційного призначення я отримав право на кадрову політику та ухвалення рішень. До того
впродовж трьох місяців на мене було
покладено виконання обов’язків начальника. Мені дали корабель, призначили капітаном і наказали пливти.
І я плив. Як казав Рузвельт, «роби, що
можеш, з тим, що ти маєш, там, де ти
є». Я так і працював. Не виключаю, що

можуть бути зміни. Все залежатиме
від роботи підлеглих.
– Перед призначенням вам довелося пройти доволі непросте випробування громадськими слуханнями.
Не всі міліціонери на це зважувалися. Ви хвилювалися перед тим, як
ішли на розмову до революціонерів?
– Не приховуватиму, що хвилювання було. Вважаю, що для збереження чіткої вертикалі призначати
на такі посади має міністр внутрішніх справ. Але у революційний час не
прийти до людей, які хочуть з тобою
познайомитися, які мають зрештою на
це моральне право… Ну, який ти міліціонер, якщо побоїшся людей? Це була
б неповага.
Але у міліції до таких громадських
слухань ставлення неоднозначне, дуже
різні думки є. І здебільшого ставлення
негативне. Так, трохи незручно було,
коли цікавилися, яка у мене машина і
який годинник. Я вважаю, що на громадських слуханнях передусім мали б
запитувати про моє бачення роботи
міліції. Хоча це право людей. І я чесно
відповів на усі запитання. І зрештою
мені сподобалося. Цікавий досвід.
– У вашому житті бували небезпечні ситуації, чи доводилося ризикувати життям?
– На мою думку, коли оперативний працівник, а я ним колись був,
дістає зброю, отже, він десь прорахувався і щось зробив не так. Якщо опе-
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ративник грамотний, то він має затримати злочинця так, щоб той зрозумів,
з ким спілкується, тільки тоді, коли у
нього вже кайданки на руках. Це професіоналізм. Так, у мене бували різні
ситуації, але кому це цікаво? Це моя
робота.
– За понад три місяці роботи ви
вже тримаєте руку на пульсі. Яка
нині ситуація в Луцьку?
– На стан злочинності найбільший
вплив має стан економіки. Усім відомо: що гірше живе народ, то більше
злочинів він скоює. Загалом ситуація
у межах норми порівняно з минулими роками. Навіть кількість грабежів
і крадіжок цього року трішки менша.
Загалом соціально-політична ситуація
не дуже вплинула на стан справ.
– Які злочини в Луцьку найпоширеніші?
– На сьогодні – шахрайства. Це велика проблема. Тепер шахраї використовують новітні технології – інтернет,
мобільний зв’язок, банкомати. Часто
шантажують людей дзвінками, мовляв, ваш син потрапив до міліції. Або
ж замилюють очі «виграними» призами. На превеликий жаль, злочини
цієї категорії розкриваються не дуже
добре – аби кожен п’ятий. Причина й
у тому, що шахраї часто працюють віддалено, частина з них – зі сходу нашої
держави.
– Чи допомагають нині луцьким
міліціонерам громадські формування з охорони громадського порядку,
які виникли під час революції?
– Ефективно цілодобово працює
Самооборона Волині. У нас злагоджена співпраця. По суті, зараз нам допомагають тільки самооборонівці. Ще є
«Варта порядку», з ними теж напрацьовано механізм роботи, можливо,
не настільки ефективний. Але в разі
потреби ми звертаємося по допомогу.
– Луцькі міліціонери теж беруть
участь у антитерористичній операції?
– З патріотизмом в луцьких міліціонерів усе гаразд. Вони готові їхати. Ось нещодавно прибуло зі сходу
20 міліціонерів патрульної служби.
Нині група луцьких правоохоронців
перебуває там і одночасно готується
наступна група. Триває постійна ротація. Ми готуємо велику кількість
людей, бо не знаємо, яка нам надійде
вказівка, яка буде потреба. Але позиція така: тому, хто не хоче їхати в зону
АТО, нічого робити в міліції.
– Таких багато?
– Таких у Луцькому міськвідділі немає взагалі. І хочу вірити, що не
буде. Я своїм підлеглим кажу: хто не
хоче цього робити, якимось чином
себе мотивуючи, то хай тихесенько
здасть посвідчення і переводиться в
іншу структуру. Бо якщо почнуться
дискусії, то діла не буде. У структурі,
де носять погони, не можна вступати
в дискусії.
– Який Ігор Муковоз поза роботою? Чим цікавитеся, як проводите
вільний час?
– На роботу я приїжджаю о сьомій ранку. У дні, коли все спокійно,
додому їду о дев’ятій вечора. Двічі на
тиждень намагаюся сходити в басейн.
Ну і стараюся знайти час для сім’ї та
друзів. Сім’я мене розуміє, і це дуже
добре. Син може іноді запитати у дружини: «Мамо, а тато сьогодні вдома
ночував?». Бо нерідко, коли я йду на
роботу, він ще спить, а коли приходжу, він уже спить. Працюючи свого
часу оперуповноваженим у Луцькому
міськвідділі, коли ще не було мобільних телефонів і щось траплялося, я міг
вийти з дому в понеділок, а прийти у
середу вночі. Така робота.

8

Хроніки ЛЮБАРТА
№24 (187)

ÁÓÐÅÌÍÈÉ

18 вересня 2014 року

ХРІНОВИЙ МИР
АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК,
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР
УКРАЇНИ:

«Для мирного врегулювання
було два варіанти: поганий і дуже
поганий. Вибрали поганий.
Чи виступаємо ми за мир? Категорично так. Надто дорого нам коштує війна. Кожен день війни нам
коштує 80 мільйонів гривень.
Але треба відверто сказати, яка
ціна цього миру. Легалізувати терористів «ЛНР» і «ДНР» ніхто не
дасть.
Я дав доручення Мінфіну підготувати проект закону про створення спецфонду відновлення окремих
регіонів Донецької і Луганської
областей. Він має наповнюватися
з пожертв українських олігархів.
Друге – міжнародна донорська допомога. Третє – з держбюджету ми
можемо дати гроші, якщо відновимо повністю контроль, підприємства запрацюють і почнуть платити
податки.
Формула запропонована дуже
чітка. Скинулись і відновлюємо.
Разом. А не за рахунок скорочення
витрат на решту країни».

Андрій ЛУЧИК

вівторок, 16 вересня,
Верховна Рада тяжко, але
проголосувала низку
доленосних для України законів.
Це і закон про люстрацію, і
ратифікація Угоди про асоціацію
з ЄС. Але передусім це закон про
особливий статус Донбасу та
амністію сепаратистів, які збурили
українське суспільство.

У

Хтось відразу назвав це зрадою,
хтось закликає битися до останнього
з Путіним. Але зазвичай цей хтось сидить у теплій квартирі перед екраном
телевізора чи монітором ноутбука.
Або виголошує полум’яні промови
в надії потрапити до Верховної Ради
після 26 жовтня 2014 року.
Адже всі, хто хотів воювати, – уже
на фронті. Ну й ті, хто не хотів, – теж
там.
Кожен же сприймає світ і ухвалює
рішення, виходячи з тієї інформації,
якою володіє. Самому годі побачити,
що Земля кругла, для цього потрібно
піднятися в космос і подивитися згори.
Аналогічно і з україно-російською
війною. Очевидно, що адепти війни
бачать лише те, що лежить на поверх-

ні. Керівництво країни за замовчуванням володіє більш широкою та комплексною інформацією.
Адже, хай як прикро, Україна на
сьогодні – об’єкт міжнародної політики. Її політична та економічна слабкість не дає змоги стати їй суб’єктом.
Тому багато доленосних рішень ухвалюють не в Києві, а в Москві, Вашингтоні чи Берліні.
І Мінські домовленості, на яких

було затверджено «мирний план Порошенка», – результат міжнародного
тиску. Військового – з боку Росії та
політико-економічного – з боку Заходу. Фактично повторилася Мюнхенська змова 1938 року, коли гітлерівська Німеччина окупувала Судетську
область, а європейські лідери заплющили на це очі.
Насправді особливого вибору в
України й не було, окрім погодитися

АМНІСТІЯ ДЛЯ СЕПАРАТИСТІВ: СУТЬ ЗАКОНУ
Закон «Про недопущення переслідування і покарання учасників подій на території Донецької та
Луганської областей» передбачає звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які скоїли у період
від 22 лютого 2014 року до дня набуття чинності
цим Законом включно на території Донецької, Луганської областей, на якій проводилась антитерористична операція, діяння, що містять ознаки
злочинів, передбачених Кримінальним кодексом
України, і які під час скоєння зазначених діянь:
1) були учасниками збройних формувань або особами, задіяними в діяльності таких формувань, та/або

2) брали участь у діяльності самопроголошених
органів у Донецькій, Луганській областях або протидіяли проведенню антитерористичної операції.
Зазначені особи звільняються від кримінальної
відповідальності за умови, що вони до закінчення
місяця від моменту набуття чинності цим законом
звільнили або не утримують заручників, добровільно здали державним органам або не зберігають
вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, військову техніку, не захоплюють будівлі, приміщення державних органів та
органів місцевого самоврядування і не беруть учас-

на «мирні пропозиції Москви». Потрібно сподіватися, що час, який країна виграє від такого хиткого миру,
буде використаний для проведення
політичних та економічних реформ, а
також на зміцнення армії.
Проблема Порошенка в тому, що
він нічого не пояснює своєму народові. Він – як лікар-професіонал, який
лікує пацієнта, але нічого йому не розповідає. Пацієнт сліпо виконує вказівки свого ескулапа, але через брак
інформації постійно сумнівається і в
правильності неозвученого діагнозу, і
в методах лікування. Хоча, можливо,
лікар робить усе абсолютно правильно, і в кінці довгих місяців терапії настане довгоочікуване зцілення. Але до
того пацієнт встигне не раз поскаржитися своєму сусідові по палаті на «недолугого лікаря-недоучку».
Дивує позиція «Свободи» та
«Батьківщини», які називають ухвалення «сепаратистських» законів зрадою. Але мало хто згадує, що саме за
ініціативою свободівців відразу після
втечі Януковича, коли країна залишилася обезголовленою, було відмінено
одіозний мовний закон КіваловаКолесніченка. Це стало тою сніжкою
для жителів Донбасу, яка потім викликала лавину, що з головою накрила
всю країну. Та й недалекоглядні свободівці самі воліють не згадувати про
цей факт.
Зрештою, поганий мир завжди
кращий за хорошу війну. А всі, хто
думають інакше, нехай беруть в руки
автомат та йдуть на передову. А звідти
вже розповідають про «боротися до
останньої краплини крові».

ті у блокуванні роботи органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій у Донецькій і Луганській областях, про що подали відповідну заяву в орган досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження.
Водночас пропонується не поширювати дію закону на підозрюваних та обвинувачених у скоєнні
дій, передбачених статтями 112, 113, 115 (замах на
життя державного чи громадського діяча, диверсія,
умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Також амністія не торкнеться людей, чиї дії
призвели до катастрофи літака «Боїнг-777» компанії «Малайзійські авіалінії» 17 липня 2014 року і
перешкоджали проведенню розслідування.

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ «ОСОБЛИВИЙ СТАТУС» ДОНБАСУ: ВИТЯГИ ІЗ ЗАКОНУ
«Особливий статус» для деяких районів Донецької та Луганської областей, закон про який
ухвалила Верховна Рада, на три роки суттєво
змінює систему самоврядування в регіоні.
Відповідно до закону, 7 грудня 2014 року
в регіоні мають пройти дострокові вибори до
органів місцевої влади. На них оберуть депутатів районних, міських, районних у містах,
селищних та сільських рад, а також сільських,
селищних, міських голів. Повноваження нової
влади не можна буде припинити достроково.
Крім того, місцева влада буде брати участь у
призначенні керівників органів прокуратури
та суддів.
«Учасникам подій» на Донбасі держава гарантувала відсутність кримінального переслідування і кримінальної відповідальності.
«Органам влади та їх посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм
власності забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності

осіб з приводу подій, які мали місце в Донецькій,
Луганській областях», – йдеться в законі.
У законі прописано, що органи виконавчої
влади «сприяють розвитку в окремих районах
Донецької та Луганської областей транскордонного співробітництва». Воно спрямоване на
залагодження спільних проблем розвитку, посилення і поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами
місцевого самоврядування окремих районів з
одного боку і адміністративно-територіальними
одиницями Російської Федерації з іншого. Такі
«добросусідські відносини» будуть засновані на
угодах про транскордонне співробітництво, які
укладають територіальні громади, органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади.
В окремих районах Донецької та Луганської
областей «рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції»,
йдеться в законі. «Народна міліція» має охороняти громадський порядок у населених пунктах,

координувати її роботу будуть сільські, селищні чи міські голови. В загони «народної міліції»
можуть входити добровольці з числа громадян
України, які постійно проживають у відповідних
населених пунктах. Про утворення та діяльність
загонів «народної міліції» місцеве населення мають інформувати через ЗМІ.
Відповідно до закону, держава зобов’язалася
надавати підтримку соціально-економічного
розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Для цього вводиться відмінний
від загального економічний режим господарської та інвестиційної діяльності. Він спрямований на відновлення об’єктів промисловості,
транспортної та соціальної інфраструктури,
житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць,
залучення інвестицій в окремих районах Донецької та Луганської областей. Крім того, Кабінет
Міністрів має затвердити відповідну державну
цільову програму.
Також в законі про державний бюджет Укра-

їни щорічно передбачаються видатки на підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.
Навіть при скороченні витрат бюджету фінансування на ці цілі урізатися не може.
Кожному жителю регіону гарантовано
вільне використання російської або іншої
мови в суспільному та приватному житті відповідно до Закону України «Про основи державної мовної політики». Йдеться про сферу
освіти, ЗМІ, діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування,
судочинства, економічної, соціальної та культурної діяльності.
Кабінет Міністрів України, міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади зможуть укладати з відповідними органами місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській
областях угоди з економічного, соціального і
культурного розвитку окремих районів. Ініціатива про укладення таких угод належить місцевій владі на Донбасі.

Хроніки ЛЮБАРТА
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«Будем говорить прямо – эти законы
являются следствием Минских (Мюнхенских) соглашений, заключенных
под давлением прямой военной угрозы
Путина в условиях, когда Запад фактически отказался продолжать помогать
Украине в случае, если она не согласится на условия примирения с Путиным
ценой предоставления больших прав
части Донбасса, находящегося под
контролем террористов.
Это
вынужденный
шаг,
обусловленный нашей слабостью в
военном и техническом отношении.
Наша Армия и Национальная гвардия была в состоянии противостоять террористам-наемникам, щедро
снабженным новейшей российской
боевой техникой, но мы были не в состоянии противостоять регулярной
российской армии, которая открыто
вторглась на нашу землю 24 августа.
Да, в этих Законах есть много таких
моментов, от которых волосы встают
дыбом у каждого патриота Украины.
Но какой был выбор у Президента
Украины Петра Порошенко и Верховной Рады Украины? Отказаться от
принятия этих Законов – и продвижение русских танковых колонн продолжилось бы в сторону Мариуполя,
Днепропетровска, Запорожья, Харькова, забирая все больше украинской
территории в то время, когда ни одна
страна мира не дала своего согласия
поставлять нам оружие и открыто поддерживать нас в противостоянии с
Россией.
И сколько бы мы не говорили о
патриотизме и о том, что нашим воинам наша земля воевать помогает, в
конкретном сражении побеждает тот,
у кого 100 пушек против 10 и у кого 60
танков и бронетранспортеров против
4-5, как это было в Иловайском котле.
П.С. Лидеры политических сил,
которые не голосовали за Законы об
особом статусе Донбасса и амнистии,
сами прекрасно знают, что у Украины
на сегодня не было другого выбора.
Каждый раз, когда лидеры самой
Свободной и самой Радикальной партии и к ним примкнувшие демагоги
будут Вам рассказывать о том, что
можно было пойти другим путем, не
подписывать Минские-Мюнхенские
соглашения, спросите у них, сколько было танков и самолетов у нас под
Иловайском и вообще на вооружении
и в каком они техническом состоянии,
и сколько у Путина.
Если они скажут правду – то
выводы Вы сделаете сами. Если соврут,
то Бог и избиратели им судья!»

центральних засобах масової
інформації повідомлень про
діяльність 51-ї окремої механізованої
бригади не так уже й багато. Хоча саме це
формування почало відлік трагічних звісток
із фронту: бій під Волновахою, який відбувся
22 травня 2014 року, називали найбільшою
трагедією українського війська з часів
Незалежності.
Супроводжуючи волонтерську групу до місця дислокації наших військових на сході, вдалося поспілкуватися з солдатами 51-ї ОМБ, які залишилися на позиціях. Відчуття у багатьох – від
офіцерського складу до простих рядових – схожі:
готові стояти до останнього патрона, але разом з
тим не розуміють, чому на рідній Волині виправдовують дезертирів, чому центральне командування ухвалює подекуди безглузді рішення, а істерики та паніка ширяться швидше, аніж історії
про здобутки.
Тут згадується «чорний» анекдот: «Куме,
чому ви читаєте сепаратистську пресу? Ви що,
сепаратист?» – «Та ні, просто в наших ЗМІ лише
про смерть наших військових, а в газеті сепаратиста самі приємні заголовки: «Укропы убили
сотни ополченцев», «Укропы подтянули десятки
танков», «Укропы захватили город».

«ВІН ТУТ НЕ ЗАХИЩАЄ УКРАЇНУ
І ВІН БУДЕ БОРОНИТИ
ВОЛОДИМИР? НЕ СМІШІТЬ»
Насправді бойовому духу солдатів дивуєшся. Тут кожен щоночі воює й уві сні, сотні разів
ризикував життям і знає запах пороху. Але, на
жаль, нагороди, звання та подяки вони отримують хіба що посмертно.
Після місяців польового життя, боїв, втрат
товаришів, зрад вони не скаржаться, а натомість
жартують про підкачані колеса танків, рятують
цуциків, яким вішають на ошийники гільзу та
жовто-блакитну хустинку, та говорять про курортні умови свого нинішнього життя в наметах,
адже до останнього бійці ночували в окопах під
регулярні обстріли «Градів».
Втім нині ситуація з бригадою викликає більше
питань, аніж відповідей. Яка доля чекає ув’язнених
солдатів, яким інкримінують дезертирство? Чи
очікує справжніх дезертирів та командирівзрадників відповідальність? Чи будуть звільнені
з полону сепаратистів офіцери та рядові солдати,
й чому процес переговорів триває так довго? За
яким принципом відбувається мобілізація?
«Я міг би взагалі не йти, – зізнається солдат,
який має трьох дітей. – Але у військкоматі набирають хлопців по 20 років, які дітей ніколи на
руках не тримали».
«Спочатку бракувало бронежилетів і шоломів. Отримали. Казали, що немає їжі. Волонтери
повністю нас забезпечують харчами. Потім бракувало зброї. Маєте. Чого бракує тепер? – запитує один з мобілізованих солдатів. – Ми всі тут
– в однакових умовах. Усі вже шостий місяць.
Я краще раків їв би і пиво пив, спав би поруч із
дружиною, а не в окопах. Усім казали, що мобілізація триватиме 45 днів. Ми всі їхали на 45 днів.
Але що зробиш, якщо в хаті біда? Сидіти й чекати, допоки війська дійдуть до Волині? Якщо вони
тікають, зраджуючи нас тут, відкупляються, то
навіщо мені такий бойовий товариш на Волині?
Він тут не захищає Україну і він буде боронити
Володимир? Не смішіть».

«Краще тут воювати, аніж довести до того,
що «Гради» будуть долітати до наших будинків.
Я розумію, що у кожного своя психіка, своя сутність, свій дух. Я для чого сюди прийшов: аби тікати чи звільняти?» – доповнює розмову боєць,
який прийшов у військкомат добровольцем.

«ТРЕБА МАТИ ХВОРІ МІЗКИ ЧИ
ЗБОЧЕНЕ БАЖАННЯ РОЗВ’ЯЗАТИ
В КРАЇНІ ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙНУ»
Причини ігнорування теми 51-ї ОМБ самі
солдати знаходять ось у чому: в країні офіційно
не оголошено війни, триває антитерористична операція. А отже, як можна наголошувати
на тому, що саме Збройні Сили України щодня
охороняють блокпости, беруть участь у боях та
є активними і постійними учасниками АТО з початку операції? Для участі в операції мали би залучати спецпідрозділи та внутрішні війська, втім
аж ніяк не мобілізованих хлопців, чимало з яких
навіть не проходили строкову службу в армії.
До проведення парламентських виборів рішення про оголошення війни чи воєнного стану чекати не доводиться. Адже в таких умовах проведення будь-якого волевиявлення неможливе. Солдати
розмірковують: «Була би воля президента, він сам
міг би розпустити парламент та керувати на час війни країною. Історія такі приклади знає».
Втім тут є й інший бік медалі. Не варто забувати, що серед терористів не лише іноземні
найманці. Чимало серед них і місцевого населення, які свято переконані у ворожості західняків
завдяки брехливій, але планомірній і регулярній
пропаганді російських ЗМІ. Саме тому офіційне
оголошення воєнного стану означатиме ще й те,
що президент наважиться воювати хай й з незначною, та все таки частиною свого народу.
З такими варто боротися силою української
правильної пропаганди і переговорів. Вояки, які
провели на сході півроку, кажуть: «З людьми потрібно говорити. Повірте, вони більше тут залякані й затюкані Ахметовим, ніж люди на заході.
На початку розмови вони бачать у тобі ворога,
готові розстріляти на місці. Починаємо балакати, сперечатися. І в кінці він мені каже: «Брат,
та ты ведь нормальный человек». А що роблять
наші політики? Як можна свою землю називати
«Лугандоном», «Донбасією»? Що менше ми будемо так говорити, то більше матимемо союзників
там. Це треба мати хворі мізки чи збочене бажання розв’язати в країні громадянську війну. Уряд
робить помилку спочатку, а потім з нею бореть-

ся? Мабуть, варто задуматися, бо ми знайдемо
ворогів і в Запоріжжі, і в Дніпропетровську, і
Одеса спалахне. Не дуже важко комусь буде вистрелити там по українській сім’ї, а потім сказати, що це зробила українська армія».

«ЩО ГОВОРИТИ, КОЛИ ТРУПИ
НЕВІДОМО КОГО ВИВОЗИЛИ
14-МА КАМАЗАМИ»
Після першої хвилі мобілізації кількість вояків бригади доходила мало не до п’яти тисяч. Нині
ж підрахувати число полонених, вбитих, дезертирів та зниклих не береться ніхто. Однозначно
можна сказати єдине: неофіційні дані, засновані
на спостереженнях бійців 51-ї ОМБ, жахають.
«Якби ми мали жетони, то можна було б ідентифікувати людей. А що говорити, коли трупи
невідомо кого вивозили 14-ма КаМАзами? Брати
ДНК? У кого саме? Чимало полеглих просто закопали на місці, бо поля смерділи», – розповідають вояки.
Приблизно така ж ситуація з полоненими.
Усі списки з іменами забрали спецслужби, хоча
саме до безпосереднього командування загонів,
яке часто просто не в змозі будь-що зробити, не
маючи ні полонених на обмін, ні імен заручників,
телефонують сім’ї мобілізованих. Тут зізнаються,
що найгірша ситуація з офіцерами, артилеристами та снайперами, які опинилися у ворожому таборі. На відміну від звичайних рядових солдатів,
їх відпускати ніхто не збирається, аби послабити
українську армію відсутністю фахівців.
Не вперше виникає питання: навіщо взагалі було розтягувати бригаду уздовж південносхідного кордону? Адже в тому числі через це
страждає координація, узгодження дій добровольчих загонів та Збройних Сил.
Нині бригада доукомплектовується людьми
та технікою, вона отримала нове командування.
Військова прокуратура має розпочати справи
щодо дезертирів, які самовільно покинули поле
бою. Зараз усе частіше лунає інформація про
розформування 51-ї ОМБ з постійною дислокацією у Володимирі-Волинському.
Це рішення вочевидь зможе зняти напругу серед рідних мобілізованих, зупинить пікети, перекриття доріг та мітинги, зіграє козирем перед очікуваними виборами. Втім воно не відповість на
питання: чи понесе хоча б хтось відповідальність
за десятки вбитих та поранених солдатів через
невдалі стратегічні рішення командування?
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П

ід час війни у кожного, хто живе
нехай навіть далеко від зони бойових
дій, виникає зрозуміле питання –
а як себе захистити? У війні між Україною
та Росією переважно застосовуються
артилерійські обстріли. Це позиційна війна,
переконують нас військові фахівці. Ховатися
в будівлях небезпечно. Кращий спосіб
захисту під час обстрілів, як і сто років
тому, – сховатися під землю. Давні греки
стверджували: сподівайся на краще, готуйся
до гіршого. Тож де і як сховатися волинянам і
до чого нам треба бути готовими?

ЧИ ЗАХИСТЯТЬ ЛУЧАН

БОМБОСХОВИЩА

СХОВИЩА СЬОГОДНІ:
ДЕ, СКІЛЬКИ І В ЯКОМУ СТАНІ
Хай як дивно, але бомбосховищ у нас нема.
А точніше, немає просто терміну такого. Він (разом із цим типом споруд) віджив себе ще в часи
Другої світової війни. Сьогодні використовують
два типи захисних споруд цивільної оборони:
сховища та протирадіаційні укриття (ПРУ).
Протирадіаційне укриття призначене для перебування там протягом трьох-чотирьох годин.
Тобто можна укритися від так званої «першої
хвилі удару» зброї. Натомість у сховищах можна
пробути до двох діб.
У Волинській області загалом ситуація плачевна. Найбільше проблем – у північній її частині, де дуже багато боліт. Усі сховища свого часу
робили з бетону, який має властивість пропускати воду. Гарантія на сховища та укриття – 20-25
років. Нині ж 90% укриттів у північній частині
області затоплено, їх не підтримують у належному стані. На півдні Волині ситуація інакша: там
боліт суттєво менше, тож сховища збереглися
краще.
Начальник відділу організації заходів цивільного захисту управління державної служби
з надзвичайних ситуацій в області Костянтин
Романчук розповів, що на території Волині є 348
споруд, призначених для захисту людей. Загалом
в області в більш-менш доброму стані перебуває
до 40 об’єктів.
Сховища та укриття в Луцьку будували упродовж 1960-1980-х років. Та досьогодні залишилося близько 10 об’єктів, які підтримують у належному стані.
Наймолодше і водночас найбільше сховище
у Луцьку розташоване під колишнім заводом
«Іскра». Воно дуже велике й недобудоване. Його
здали недобудованим 31 грудня 1989 року. Обладнаною споруда була тільки наполовину. Бо не
встигли через близький розвал Союзу і відсутність фінансування. Величезну підземну споруду
має СКФ. Вона розрахована на дві тисячі людей.
Є також у хорошому стані сховище на «Електротермометрії». І під «Луцьккондитером».
Цікавий об’єкт – під школою №5. Спочатку
на тому місці в 50-х роках будували бомбосховище. Але з певних причин від нього відмовилися,
і воно стало недобудованим. Потім його зробили
«пристосованим», тобто таким, яке в разі небезпеки може виконувати роль укриття. Ще одне
ПРУ розташоване прямісінько в центрі Луцька –
під драматичним театром. Обіруч театру можна
побачити дві вентиляційні шахти цього укриття.
Під автомобільним заводом є два. Одне під цегельним заводом на Дубнівській.
Багато укриттів розташовані під будинками,
входи до них замасковано. Формально в Луцьку
є до сотні споруд цивільного захисту. Та вони не
готові захистити мешканців.

Вентиляційна шахта поблизу луцького драмтеатру

ють сховища напоготові: працівники великих
підприємств та керівники «основних ланок».
Так історично склалося, що під час гонки
озброєнь у 1960-х роках для укриття працівників фабрик та заводів, які потенційно можуть
давати корисну продукцію для війни, робили
сховища. У цьому їхня головна ідея. Її яскраво
можна бачити на прикладі колишнього луцького
пластмасового заводу. В особливий період, тобто воєнний, завод мав випускати магазини до
автоматів. Станки було обладнано таким чином,
що в разі потреби з них знімали кліше, на якому випускали продукцію в мирний час. А на те
місце ставили інше кліше, яке вже працювало на

військову промисловість. Зрозуміло, що для працівників такого заводу треба було мати сховище,
яке вміщувало б достатню кількість працівників
для підтримки масового виробництва військової
продукції.
Ця ідеологія – основа для усіх сховищ та
укриттів, які залишилися в Україні з «епохи совка». Нових сховищ сьогодні ніхто не будує. Спеціалісти переконують, що ніколи не було таких
норм, які передбачали б укриття всього цивільного населення. Ідея укриття полягала у захисті найбільш потрібних членів соціалістичного
суспільства, які можуть виготовляти зброю для
війни. Без суттєвих змін ці погляди перекочу-

КУДИ Ж БІГТИ У ВИПАДКУ
НЕБЕЗПЕКИ?
Мало приємного у тому, коли тобі нема кому
допомогти і треба рятуватися самому. Та, на
жаль, саме з цим стикаються прості жителі Волині. А от, з «непростими» трохи краще. Останні
діляться на дві категорії, для яких і нині трима-

На вулиці Єршова біля «Глобуса», який колись був взуттєвою фабрикою, теж є укриття,
про що свідчать ці «грибочки»

вали в бюрократичну систему сучасної України.
Сховища є лише під великими промисловими
об’єктами. А якщо комусь і вдасться десь на вулицях населених пунктів Волині знайти табличку
з написом «бомбосховище», то це лише історичний релікт, який сьогодні нікого не захистить.
Є такі «привиди минулого», наприклад, на проспекті Соборності в Луцьку. Всі вони в аварійному стані, а то й просто знищені часом.
Другий привілейований стан – керівництво.
Для нього є особливий тип сховищ. Це так званий Запасний командний пункт – місце, куди
має ховатися керівництво області, міста та керівництво воєнного часу. Окрім влади, до нього
входять керівники ланок, які створюються під
час воєнного часу. Це медичне забезпечення, військове командування, зв’язківці, будівельники
тощо.
Одне з таких сховищ є в Луцьку. Де саме
– звісно, секрет. Воно має три запасні виходи,
розгалужену систему коридорів. Входи і виходи
замасковано, над ними поставлено муляжі, щоб
ворог не здогадався, спостерігаючи з висоти, чи
навіть із землі. Розташоване воно на глибині шести
метрів від поверхні. Вміщує до 150 осіб. Має окрему лінію прямого телефонного зв’язку з Києвом,
супутниковий зв’язок, окрему лінію інтернету. Це
сховище має окреме державне фінансування.

«ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО
ВИНОВАТ?»
Перевірку об’єктів цивільної оборони провадить інспекція Держтехногенбезпеки України. А
утримання лягає на плечі власників великих підприємств, яким у спадок залишилися ПРУ. Та це
лише дуже поодинокі випадки. Більшість об’єктів
протягом останніх 25 років ніхто не ремонтував.
Уся причина в тому, що держава ніби відмовилася від фінансування, а підприємствам немає
жодного сенсу підтримувати сховища у належному стані. Закон від них цього не вимагає, тож
вкладати гроші в підземні об’єкти майже ніхто не
хоче. У дев’яностих роках ПРУ занесли до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації. Тому
коли будівлю чи завод приватизовував новий
власник, укриття залишалося без його догляду.
Є лише закон «Про цивільну оборону», у
статті восьмій якого йдеться про те, що керівники підприємств, установ та організацій, де розміщено сховища, несуть відповідальність за підтримку їх у належному стані. Але більше нічого
не сказано. Як, хто, коли і яким чином має підтримувати сховища, не вказано.
Виходить, що сховища та укриття є, формально за ними хтось має доглядати, але реально
цього майже ніхто не робить. Тому вони з часом
від сирості, грибка та фізичного зношення руйнуються.
Протирадіаційні укриття дозволяють здавати в оренду. В Луцьку є багато таких випадків.
Але є одна умова для орендаря: у разі чого він
має звільнити приміщення протягом 12-ти годин. Оренда дозволяє хоч якось зберегти ПРУ.
Проте ці споруди цивільної оборони морально
застаріли. Підтримка їх у належному стані вимагає великих затрат.
То де ж рятуватися у випадку небезпеки?
Знову стикаємося з класичною формулою: найкращий захист – напад. Тож, хай як дивно, рятувати себе і країну треба на фронті…

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

26 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.35 Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30, 21.30,
01.55 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.50 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.45 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
11.25, 15.55 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.25 Час-Ч
13.40 Як це?
14.00 Театральні сезони
14.40 Віра. Надія. Любов
15.40 Euronews
18.15, 01.25 Новини. Світ
19.40 Шустер LIVE (ч.1)
21.40 Шустер LIVE (ч.2)
00.00, 01.00 Підсумки
00.30 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
02.10 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛЮБОВІ»
04.10 Уряд на зв’язку з
громадянами
05.00 Як ваше здоров’я?

СУБОТА

27 ВЕРЕСНЯ
УТ1
07.00 Шустер LIVE
11.30 Подорожуй першим
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.00 Світло
13.35 Хочу бути
13.55 Дитячі історії. «Чортове
колесо»
14.25 Українського роду
14.40 Національний відбір на
Міжнародний конкурс сольних
виконавців «Sanremo Junior
2015» (ч.1)
15.50 Д/ф
17.25, 04.05 В гостях у Д.Гордона
18.30 Книга ua
18.55 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Прем’єра. Чоловічий клуб
22.10 Моя країна
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи. Підсумки
00.20 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
00.45 Х/Ф «ХОЛОСТЯКИ»
01.50 Музичне турне
03.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛЮБОВІ»

НЕДІЛЯ

28 ВЕРЕСНЯ
УТ1
07.45, 23.30 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.20 Х/Ф «ВЕЛИКЕ КОХАННЯ
МИМОВОЛІ»
12.15 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.00 Православний вісник
13.40 Школа Мері Поппінс
13.55 Дитячі історії. «Іржик та
білі миші»
14.20 Фольк-music
15.40, 04.10 Д/ф
16.50 Театральні сезони
17.25 В гостях у Д.Гордона
18.30 Подорожуй першим
18.55 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.10 Моя країна
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
00.05 На слуху. Підсумки
01.50 Музичне турне
03.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛЮБОВІ»

Хроніки ЛЮБАРТА
№24 (187)
1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30 «Телевізійна
служба новин» 07.10 «Особистий
рахунок» 07.35 «Маша і ведмідь»
08.35 «Чистоnews» 09.40
«Чотири весілля» 10.55 Т/с
«Свати» 12.25 «Розсміши коміка»
13.30, 04.15 Т/с «Терпкий
смак кохання» 14.35 «Сімейні
мелодрами» 15.40, 05.00
«Сімейні мелодрами - 4» 16.45
«ТСН. Особливе» 17.10, 02.40 Т/с
«Величне століття. Роксолана - 4»
20.30 «Сказочная Русь» 21.20
Анімаційний проект кварталу 95
«Мультибарбара» 21.45 «Вечірній
Київ» 23.00 «Світське життя»
00.05 Х/Ф «БОЙОВИЙ КІНЬ»

2+2
06.10 «33 квадратних метри»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
13.10 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «Облом UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «ППС-2»
19.00 Х/Ф «ТРИ ДНІ В ОДЕСІ»
22.10 Х/Ф «ЗАМІНА-4: БЕЗ
ПРАВА НА ПОРАЗКУ»
00.05 Х/Ф «НОСІЇ»
02.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О
КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ»

1+1
07.00, 19.30 «ТСН»
08.00, 08.25 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя»
10.40 Х/Ф «РУСАЛКА»
14.50 «Вечірній Київ»
16.05 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 6»
20.15 «Українські сенсації»
21.20 «Вечірній квартал »
23.55 Х/Ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК- 2»
02.05 «Чотири весілля»
05.40 Телемагазин

2+2
07.15 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.35 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30, 21.20 «Люстратор 7.62»
10.00 Кінофайли. «Ментовські
війни-3» 1
16.50 Кубок України 1/8. Волинь
- Дніпро
19.15 Кубок України 1/8. Карпати
- Динамо
22.20 Х/Ф «БАЛІСТИКА: ЕКС
ПРОТИ СІВЕР»
00.15 Х/Ф «КРУТІ СТВОЛИ»
02.15 Х/Ф «ДОРОГА НА СІЧ»

1+1
08.00, 08.25 М/с «Пригоди ведмедиків Гаммі» 09.00 Лотерея
«Лото-забава» 10.10 «Телевізійна
служба новин» 11.00 «Світ навиворіт» 12.15 «Ескімоска - 2: пригоди в Арктиці» 1 12.20 «Машині
казки Маша і ведмідь» 13.00 Х/Ф
«БАЙКИ МІТЯЯ» 16.40 «Інспектор Фреймут» 18.25 «Українські
сенсації» 19.30, 04.35 «ТСНТиждень» 21.30 «Хоробрі серця»
23.30 Х/Ф «ХРЕБЕТ ДИЯВОЛА»
01.35 Х/Ф «РУСАЛКА»

2+2
09.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
10.00 «Облом UA. Новий сезон»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Бушидо»
14.55 Матч пам’яті Ветеранів
Динамо: Матч пам’яті Андрія
Баля та Валентина Белькевича
16.45 Х/Ф «БАЛІСТИКА: ЕКС
ПРОТИ СІВЕР»
18.50 Х/Ф «ВАВІЛОН Н.Е.»
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «ЗАМІНА-4: БЕЗ
ПРАВА НА ПОРАЗКУ»
01.10 Х/Ф «НОСІЇ»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення Мухтара»
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 «Отець Матвій»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 05.05 «Подробиці»
20.40 «Чорне дзеркало»
22.35 Х/Ф «ЗОВСІМ ІНШЕ
ЖИТТЯ»
02.15 «Мультфільми»

МЕГА
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50 За мить до катастрофи
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Екватор
10.30 Таємнича Африка
11.30 Як захопити планету
12.20, 17.30 Танки. Великі битви
13.10 Життя після людей
14.10 Містична Україна
15.50, 21.10 Правила життя
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 У пошуках паралельного
світу
20.20 Космічні мандрівниці
22.50 Витівки природи
23.40 У світі тварин
00.30 Покер
01.20 Шукачі

ІНТЕР
07.15 «Школа лікара
Комаровського» 08.00 «Школа
лікара Комаровського» 08.25 Д/ф
09.30 «Новини» 10.00 Х/Ф
«МІМІНО» 12.00 Х/Ф «ЗОВСІМ
ІНШЕ ЖИТТЯ»
15.55 Х/Ф «КОХАННЯ
З ВИПРОБУВАЛЬНИМ
ТЕРМІНОМ»
20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт «Місце зустрічі»
22.35 Т/с «Повороти долі»
02.05 Х/Ф «ВІДКРИТІ ДВЕРІ»
03.45 «Мультфільми»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00 У пошуках істини
08.40 Танки. Великі битви
10.30 У мозку тварин
13.30 Дивовижна Корсика
14.30 Витівки природи
16.30 Далеко і ще далі
19.20 Правила життя
21.00 Приховані королівства
00.00 Що? Де? Коли?
00.50 Таємниці століття

ІНТЕР
06.05 Х/Ф «МІМІНО»
08.00 «уДачний проект»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка»
11.00 «Орел і Решка. Невидане»
12.00 Х/Ф «КОХАННЯ
З ВИПРОБУВАЛЬНИМ
ТЕРМІНОМ»
16.00 Т/с «Ключі від щастя»
20.00, 04.00 «Подробиці тижня»
22.00 «Чорно-біле»
23.00 Т/с «Повороти долі»
02.20 «Мультфільми»
02.35 Х/Ф «КАЗКА ПРО ЖІНКУ
ТА ЧОЛОВІКА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.30 У пошуках істини
09.10 Танки. Великі битви
10.00 Приховані королівства
13.00 Витівки природи
14.00 Сейшели
15.00 24 години на Землі
16.00 Далеко і ще далі
18.50 Космічні мандрівниці
19.40 Шпигуни з космосу
20.30 Марс. Батьківщина богів
21.30 У мозку тварин
00.30 Таємниці кримінального
світу
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СТБ
06.00 У пошуках істини
06.45 Х/Ф «ЧАС БАЖАНЬ»
08.45 Х/Ф «ЗДИВУЙ МЕНЕ»
10.35 Х/Ф «ХОЛОДНЕ СЕРЦЕ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Національне
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
00.15 «Куб - 5»
01.50 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 03.00 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Листи на склі»
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.20 Т/с «Дворняжка
Ляля»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-6»
03.45 Срібний апельсин

СТБ
06.25 Х/Ф «ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.25 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
15.10 «Зважені та щасливі - 4»
19.00 «Х-Фактор - 5»
22.05 Т/с «Коли ми вдома»
00.20 «Детектор брехні - 6»
01.35 Х/Ф «ЦАРЕВБИВЕЦЬ»
03.10 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Події
07.15, 09.15 Т/с «Інтерни»
10.00 Один за сто годин
11.00 Хочу до Меладзе
13.00, 15.20 Т/с «Андрійко»
17.15, 19.40 Т/с «Сила кохання»
22.00 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО
НАРЕЧЕНОГО»
00.00 Х/Ф «КОЛИ НЕ ВИСТАЧАЄ
ЛЮБОВІ»
01.40, 03.50 Т/с «Мент у
законі-6»
05.20 Срібний апельсин

СТБ
06.25, 00.40 Х/Ф «ТОЙ САМИЙ
МЮНХГАУЗЕН»
09.00 «Все буде смачно!»
11.10 «Караоке на Майдані»
12.05 «МастерШеф - 4»
15.40 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.30 «Один за всіх»
21.40 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
22.40 Х/Ф «БУДИНОК НА
УЗБІЧЧІ»
03.00 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.30 Події
07.10 Таємниці зірок
08.05 Т/с «Практика»
13.00 Т/с «Сила кохання»
17.00 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО
НАРЕЧЕНОГО»
19.00, 03.45 Події тижня c
Олегом Панютою
20.55, 05.15 Події тижня.
Спеціальний репортаж
21.20 Хочу до Меладзе
23.30 Великий футбол
01.20 Т/с «Мент у законі-6»
05.40 Срібний апельсин
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ICTV
05.00, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.35 Світанок
06.40, 08.00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55, 13.20, 16.10 Т/с «Полювання
на Беркута»
18.45 Факти. Вечір
20.15 Х/Ф «ШИРОКО КРОКУЮЧИ»
21.50 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
22.05 Х/Ф «СХОВИЩЕ»
00.05 Голос Америки
00.10 Х/Ф «ПРЯМИЙ КОНТАКТ»
01.50 Х/Ф «СКАЙЛАЙН»
03.15 Т/с «Карадай»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди мисливців
за привидами»
07.00, 18.00, 01.10 Репортер
07.05, 09.20 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 16.35 ШОУМАНІЯ
11.20 Т/с «Вороніни»
18.20, 05.05 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Проект Перфект
23.15 Х/Ф «БУДИНОК З
ПАРАНОРМАЛЬНИМИ
ЯВИЩАМИ»
01.15 Х/Ф «ЗАЛІЗНИЙ ЛИЦАР»
03.10 Т/с «Пекельна підтримка»
04.35 25-й кадр

ТЕЛЕАНОНС
ВІТОРОК

10.30

Х/Ф «ПАСТКА»

Країна: Росія, 2013. Жанр: кримінал
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 усі – від дрібних сошок до ділків
підпільної імперії. Мрія «хрещеного батька» про тихе
життя – химера: йому постійно доводиться втручатися у чвари підопічних, щоб уберегти хиткий 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...

ICTV
07.00 Х/Ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
08.35 Достало!
09.40 Цивільна оборона
10.40 Х/Ф «НЯНЬКИ»
12.30, 13.00, 20.10 Т/с «Гетери
майора Соколова»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
22.10 Х/Ф «ШИРОКО КРОКУЮЧИ»
23.50 Х/Ф «ШИРОКО
КРОКУЮЧИ-3. ПРАВОСУДДЯ
ОДИНАКА»
01.35 Х/Ф «ЕМПАЙР-СТЕЙТ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Нереальні історії
07.55, 10.00 Ревізор
12.40 Страсті за Ревізором
14.10 Уральські пельмені
16.00 Т/с «Вороніни»
18.40 М/ф «Джастін і лицарі
доблесті»
20.40 Х/Ф «ГОДИНА ПІК 2»
22.35 Х/Ф «ХТО Я»
01.00 Х/Ф «БУДИНОК З
ПАРАНОРМАЛЬНИМИ
ЯВИЩАМИ»
02.35 Т/с «Пекельна підтримка»
05.20 25-й кадр
05.25 М/с «Губка Боб»

ICTV
05.55 М/ф «Скубі-Ду: Легенда про
фантома»
07.05 Анекдоти по-українськи
07.55 Зірка YouTube
09.10 Козирне життя на дачі
09.35 Дивитись усім!
10.35 Х/Ф «ПОДВІЙНІ
НЕПРИЄМНОСТІ»
12.35, 13.00 Т/с «Департамент»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ЗГАДАТИ ВСЕ!»
22.45 Х/Ф «СПЕЦНАЗ МІСТА
ЯНГОЛІВ (S.W.A.T.)»
01.00 Х/Ф «ШВИДШЕ КУЛІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 Х/Ф «МІСТЕР ГОНКОНГ»
09.00 М/с «Дракони: Вершники
Олуха»
10.40 М/ф «Джастін і лицарі
доблесті»
13.00 Т/с «Татусеві дочки»
15.30 Проект Перфект
16.40 Супермодель поукраїнськи
18.50 Х/Ф «ГОДИНА ПІК 2»
20.40 Х/Ф «ГОДИНА ПІК 3»
22.55 Х/Ф «НАПРУЖ
ЗВИВИНИ»
01.05 Х/Ф «ХТО Я»
03.20 Т/с «Пекельна підтримка»

НЕДІЛЯ

22.40
Х/Ф «ДІМ НА УЗБІЧЧІ»

Країна: Росія, 2011. Жанр: мелодрама
Режисер: Антон Сіверс
У ролях: Андрій Мерзлікін, Тетяна Черкасова, Христина Кузьміна, Федя Нікітін, Микола Добринін, Валерій
Немешаєв, Андрій Носков.
Саша, повертаючись у місто нічним мокрим шосе,
не впорався з керуванням і наїхав на самотнього пішохода. Піддавшись на умовляння дружини Тамари,
він залишає пораненого поблизу сільської лікарні й
повертається додому. Свідків ДТП немає, але власне
боягузтво не дає Саші спокою, і він приїжджає в село,
щоб дізнатися про долю збитого чоловіка. Там він дізнається, що потерпілий з його вини чоловік, Костянтин, у комі...

НЕДІЛЯ

22.45
Х/Ф «СПЕЦНАЗ МІСТА ЯНГОЛІВ»

Країна: США, 2003. Жанр: детектив
Режисер: Кларк Джонсон
У ролях: Семюел Л. Джексон, Колін Фаррелл, Мішель
Родрігес, ЕлЕл Кул Джей, Джош Чарльз, Джеремі Реннер, Брайан Ван Холт, Олів’є Мартінес, Рег Е. Кеті.
Поліцейський спецназ має перевезти відомого наркобарона з в’язниці до рук ФБР. Однак завдання ускладнилося тим, що бранець пообіцяв 100 мільйонів доларів
кожному, хто його звільнить...
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КІНОРЕЦЕНЗІЯ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ-ДУРНИКИ:
ВИГАДКА І ТІЛЬКИ ВИГАДКА

Алла САДЕЦЬКА

П

одивитися «Фейкові
копи» («Let’s Be Cops»)
було рішенням абсолютно
спонтанним. Гарний настрій і весела
компанія – якби не це, я ніколи не
пішла б у кінотеатр на таке кіно.
Комедія-бойовик – це усе, що знала
про одну з кіношних новинок 2014го. Після перегляду фільму можу
впевнено стверджувати: попри
весь екшн, назвати цю стрічку
бойовиком важко, це насамперед
комедія, типове американське
молодіжне кіно.
Джастін (Деймон Уаянс молодший) і Раян (Джейк Джонсон) – двоє
друзів, які не змогли знайти себе в
житті. Їм по 30 років і вони невиправно інфантильні. За випадковим
збігом обставин, переплутавши бал-

маскарад з костюмованою вечіркою,
хлопці приміряють на себе форму
поліцейських. Новоспечені копи опиняються в центрі Лос-Анджелеса. На
їхнє здивування, форма діє на людей
ледь не магічно – від страху до обожнювання. Вона наділяє безмежною
владою і привертає увагу, чого так

АФІША

І ЗНОВУ –
В ТЕАТР!

Нарешті стартує театральний
сезон, і лучани матимуть змогу
побачити улюблених акторів та
їхні старі й нові постановки.
Спільно з Генеральним
консульством Республіки Польща
у місті Луцьку театр «ГаРмИдЕр»
запрошує на прем’єру вистави
«Віткацій є / Віткація немає». Сценарій і постановка Руслани
Порицької. Вистава відбудеться 19 вересня об 19:00 у Волинському
обласному академічному театрі ляльок за адресою: вул. Кривий
Вал, 18. Вхід вільний.
«За допомогою театральної гри ми прагнули пізнати явище
польської і світової культури, означене словом «Witkacy»
(«Віткацій»). У ньому – химерний світ художнього бунтаря і
культурного провокатора, великий світ письменника, художника
і театрала. Наше входження у світ Віткація розпочалося з місця,
де він покінчив життя самогубством – містичного дуба у селі
Великі Озера на Рівненщині. Перетікло воно у факти й легенди,
які ми записали від жителів цього села. Далі нас закрутило у
містифікаціях навколо життя і смерті Віткація. Щораз автор
наполегливо диктував кожен крок у процесі постановки уривків
його творів «Бляха муха» (переклад Михайла Барбари), «Дюбал
Вахазар» і «Шевці». Крім того, він забороняв керуватися звичною
життєвою логікою і врешті забажав бути присутнім у сценічному
просторі», – пише сайт театру «ГаРмИдЕр».
Свій 75-й за ліком сезон Волинський обласний музичнодраматичний театр імені Тараса Шевченка розпочав 13 вересня
з уже відомою виставою «Назар Стодоля» за драмою Тараса
Шевченка. А вже 20 вересня волинські театрали запрошують своїх
шанувальників на прем’єру вистави «Циліндр» Едуардо де Філіппо
(переклад з італійської Василя Довжика). Режисер-постановник
– народний артист України Анатолій Романюк, художникпостановник – Богдана Бочкай. Початок о 18:00.
До того ж, цього сезону Волинський облмуздрамтеатр обіцяє
потішити любителів театрального мистецтва цікавими новинками.
Так, у серпні волинські актори узялися за постановку п’єси
«Століття Якова: перше кохання» Володимира Лиса за його
романом «Століття Якова». Прем’єру буде приурочено 75-літньому
ювілею театру. Працюють і над постановкою мелодрами на дві
дії «Сурогатна мама» («Закон») Володимира Винниченка. А ще
незабаром репертуар камерної сцени театру поповнить вистава
за п’єсою Андрея Курейчика «Обережно – жінки».

бракувало головним героям колись.
Поступово Раян настільки захоплюється цим маскарадом, що вплутує і себе, і свого приятеля Джастіна
у кримінальні розбірки. Вжившись у
нові ролі, хлопці спершу навіть не помічають, яка небезпека постала перед
ними. Тепер із липовими правоохо-

ронцями з іграшковими пістолетами
беруться змагатися справжні озброєні
злочинці – банда моторошних албанських головорізів на чолі з Моссом
(Джеймс Д’Арсі) і продажним копом
(Енді Гарсія).
Попутно їм вдається купити в інтернеті справжню поліцейську маши-

ну (очевидно, це один із жартів авторів цієї стрічки, бо в американській
реальності таке неможливо) і узяти в
союзники справжнього копа (що має
вигляд ще більш неймовірного звершення, ніж придбання машини).
У результаті зло покаране, Раян
знаходить своє справжнє покликання,
Джастін домагається успіху зі своєю
відеогрою з невипадковою назвою
«Патрульний» та прихильності дівчини, в яку закохався під час цієї шаленої пригоди.
Тільки-от чи задоволеним із залу
вийде глядач? Ні, якщо ви терпіти не
можете американських молодіжних
комедій з характерним їм гумором,
подекуди вкрай примітивним і брутальним. Звісно, сподобається, якщо
ви не надто вимогливий кінолюбитель і просто хочете розслабитися. Та
я радила б витрачати час на сильніші
фільми.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«ОПОВІДАННЯ»

(РФ, 2012)
Режисер: Михайло Сєгал

Майже кіноальманах, який складається з чотирьох різнопланових історій, що так чи так характеризують
ментальну специфіку життя сучасних
росіян – тут вам і передвесільні приготування, і корупційна система країни,
і магічна природа творчості Пушкіна, і
секс на тлі знання вітчизняної історії.
Хоча, що казати – по великому рахунку, всюди люди однакові, й ситуації, в
які вони втрапляють, ідентичні, проте
різнить це все людське мислення і те, які шляхи виходу з кризових
ситуацій воно малює. Це й різнить народи по-справжньому. Загалом, фільм Сєгала, який претендує на добротний арт-хаус, в контексті післясмакових відчуттів має вигляд такої собі спроби автора
зробити інтелектуальне кіно для мас. Маси цього в більшості своїй
не зрозуміли, тоді як витончені поціновувачі інтелектуального кіно
сприйняли роботу як припопсовану фальшивку. Багато хороших
діалогів і живих афоризмів, які за інших обставин зазвучали б ого-го
як гучно. Можна!

«ПЕРЕВАГА»

(Великобританія, 2014)
Режисер: Оуллі Пфістер
Сучасна фантастика з розвитком
технологій спецефектів щороку стає
все пластмасовішою. Звісно, не без
приємних винятків, але в більшості не
рятують ні оригінальні ідеї, ні зіркова
присутність в кадрі, ні досвідчена режисура. Не проймає, не торкає, не змушує ходити деякий час потому і мізкувати над якимись новими вимірами
людського існування… Люблю Джонні
Деппа, але «Перевага» видалася саме
таким фільмом. Так, чимало цікавих
рішень, якась витончена непопсовість
між рядками і кольори в сукупності з концептуальністю картинки,
– все не лишилося непоміченим, але… Схоже, що за якийсь час я ще
раз перегляну стрічку й тоді спробую написати ще один відгук про
неї. Але ви пробуйте, коли ще не спробували.

«НІМФОМАНКА.
ЧАСТИНА 2»

(Данія, Німеччина, Франція,
Бельгія, 2013)
Режисер: Ларс фон Трієр
Хай скільки я слухав моралізаторських сентенцій щодо брутальної вульгарності останнього фільму Трієра, все
одно для себе вважатиму його «німфоманську дилогію» зразком істинно геніального європейського кіно сучасного
зразка. Кіно, яке відчуває пульс епохи
і водночас апелює до речей, що протягом усього існування людства тримали наші мізки в стані перманентного пошуку та ідеологічного конфлікту. Стосунки чоловіка й жінки через призму релігії, соціальних
інститутів, людського досвіду та прогресивного розвитку людства.
Внутрішня природа жінки, яка шукає себе в світі і світ в собі. Так,
Трієр як ніколи повний самоіронії, свідомих штампів і сексуального
гротеску, але «Німфоманка» збуджує не тільки наше фізичне, а й змушує гарячково битися нашу свідомість об стіни своєї зашореності в
пошуках бажаного виходу назовні всього звичного. Круто. Шикардосно. Рекомендую наполегливо.

«ЗВИЧАЙНА СПРАВА»

(Україна, 2012)
Режисер: Валентин Васянович

Класична поезія українського кіно
90-х з присмаком побутової психіатрії
на ґрунті матеріального самоствердження героїв. Хай як дивно, доволі сильний
і цікавий фільм зі злегка абсурдною атмосферою та непередбачуваним розвитком сюжету. Історія лікаря, який через
бійку з пацієнтами-наркоманами вилітає з лікарні й намагається знайти себе
в житті як поет. Дружина, дитина, квартира, в якій вічність триває ремонт, – такий собі збірний образ маленьких, хороших за духом і недоладних за
життєвою практичністю маленьких українців, які просто-напросто
не встигли вчасно зорієнтуватися в тому, куди рухається світ. Реальність колюча, як великий кактус з мексиканських пустель, і часом ці
колючки такі великі, що за одну з них можна спокійно зачепитися і
замутити щось цікаве на цій незайманій території. Варто. І не тому,
що нашого виробництва, а тому, що нашого зболеного духу, на який
нам частіше треба вчитися дивитися збоку.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÆÈÒÈ
ІНІЦІАТИВА

ICE BUCKET
CHALLENGE
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МОКРІ РОЗВАГИ ЗАРАДИ БЛАГОДІЙНОСТІ

Ірина КАЧАН

В

Україні стрімко набуває популярності
всесвітній мокрий флешмоб «Ice
Bucket Challenge». Не оминула
благодійна розвага і Луцька.
Акція стартувала цьогоріч у липні зі США й
стала однією з наймасштабніших в історії благодійності. Флешмоб запустив американський фонд
«ALS Association», який опікується вивченням і боротьбою з рідкісною недугою центральної нервової
системи – бічним аміотрофічним склерозом.
Згідно з правилами, учасник акції виливає на
себе відро крижаної води і знімає це на відео. Разом з цим він має перерахувати у благодійний фонд
«ALS Association» $10 і кинути виклик ще трьом
людям. Упродовж 24 годин вони мусять зробити те
ж саме й зафільмувати процес. У випадку відмови
вони мають зробити пожертву у благодійний фонд
розміром у $100. Звісно, строгого ліміту пожертв
немає. Що більше грошей залучені до флешмобу
люди спрямують на добрі справи, то краще.
Ідея обливатися крижаною водою насправді
має цілком логічне пояснення. Річ у тім, що схожі відчуття мають люди із бічним аміотрофічним
склерозом (хвороба Шарко, в англомовних країнах
– хвороба Лу Геріга). Це захворювання, що прогресує, яке вражає рухові нейрони в головному і
спинному мозку. У людини атрофуються майже всі
м’язи, настає практично повний параліч, недужий
поступово втрачає здатність рухатися, ковтати,
дихати. Число хворих на цю невиліковну недугу у
всьому світі становить близько 300 000 людей.
В Україні флешмоб став популярним у другій
половині серпня й триває досі. Кількість учасників збільшується щодня. Тільки-от в нашій краї-

ні ця акція набула патріотичних мотивів, адже
учасники української версії «Ice Bucket Challenge»
жертвують здебільшого на потреби війська. Часто
перераховують гроші і на лікування онкохворих
діток, власне кожен сам вирішує, кому він спрямує свою допомогу.
Правила в українській версії акції лишилися такими ж, але пожертвування відбувається у
гривнях, а не у доларах. Окрім цього, фіксуються
випадки, коли місцеві благодійні фонди цю акцію
перенаправляють у своє русло допомоги для розвитку власної діяльності.
Як і в цілому світі, українські «віайпі» теж
приєдналися до мокрого флешмобу. Власне їхня
участь підігріла інтерес до розважальної благодійної акції. Серед учасників – чимало зірок шоубізнесу, спортсменів і навіть політиків. Участь
у «Ice Bucket Challenge» взяла навіть перша леді
України Марина Порошенко.
Хвиля благодійної забави докотилася і до Волині. У соцмережах – сотні повідомлень про обливання льодяною водою, серед яких і місцеві знаменитості. Нині усі користувачі інтернету можуть
побачити, як обливалися холодною водою луцький мер Микола Романюк, бізнесмени-нардепи
Ігор Єремеєв, Степан Івахів і Сергій Мартиняк,
відомий луцький футболіст Анатолій Тимощук і
багато інших.
До всесвітньої акції приєдналася і луцька школа №24, учні якої облили холодною водою свого
директора Юлію Гринчук. Гроші освітянка передала на лікування військових.
«Виклик мені кинув син. І я вирішила таким
чином підняти патріотичний дух у своїх школярів
й показати їм приклад», – пояснила Юлія Юріївна.
Учасницею популярного флешмобу стала і за-

ступниця голови правління благодійного фонду
«Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк», депутат Луцькради, завідувач кафедри української літератури
Східноєвропейського національного університету
Ірина Констанкевич. Зізнається: до таких креативних ініціатив має дуже позитивне ставлення.
«Те, що акція супроводжується сміхом, дуже
добре, це по-молодіжному. Мені виклик кинула моя студентка, і я його прийняла, але відео в
інтернеті не розміщувала. Це гарна ідея, яка має
право на життя. Тим паче, що завдяки цій акції
на благодійність збирають великі кошти. А це завжди добре», – вважає Ірина Констанкевич.
Утім флешмоб «Ice Bucket Challenge» спровокував чимало критики і скептичних висловлювань,
багатьох він навіть дратує. Мовляв, доброчинність
слід робити тихо і без розголосу, а для багатьох це
просто розвага. Аргументи справедливі, але, виявляється, завдяки цій акції за короткий час справді
було зібрано величезні благодійні пожертви.
Як пише «Українська правда. Життя», відео
«Ice Bucket Challenge» побили торішній рекорд
славнозвісного корейського хіта «Harlem Shake»,
удвічі – за кількістю завантажень, утричі – за кількістю переглядів. Організація «ALS Foundation»,
яка запустила благодійний флешмоб, уже зібрала
понад 100 мільйонів доларів на боротьбу з рідкісною недугою від більш ніж трьох мільйонів людей. У серпні саме «Ice Bucket Challenge» найчастіше задавали в пошук на «YouTube». До флешмобу
долучилися люди зі 150 країн.
Цікаву думку висловив луцький музикант
Сашко Положинський, який, попри своє скептичне ставлення до такої розважальної благодійності, теж взяв участь у флешмобі, але зі своїм месиджем.

«Ну от, я і зробив те, до чого мене так спонукали люди, – звернувся він до учасників акції. – І що?
Комусь від того одразу стало легше? Зникли біль,
хвороби, страждання, бідність, голод? Може, припинилися війни, нищення природи, забруднення
навколишнього середовища? Може, я власну карму очистив такими діями? І, зробивши одне добре
діло, купив собі індульгенцію на майбутнє, щоби
позбавити себе потреби робити ще якісь добрі
справи? Ні, ні, ні! Я просто взяв участь у модному,
популярному флешмобі. А для того, щоб робити
добрі справи, не обов’язково обливати себе холодною водою, хай навіть із льодом… Робіть добрі
діла, не переглядаючи жодних відео і не обливаючи себе холодною водою».

ART

ЖАДАН: «БАГАТО ЛЮДЕЙ УСВІДОМИЛИ, ЩО ВОНИ Є ЖИТЕЛЯМИ ЦІЄЇ
КРАЇНИ, ВОНА НАША І Є ВЕЛИКА ЙМОВІРНІСТЬ ВТРАТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
читання віршів, співання пісень, сидіти
в інтернеті й посипати голову попелом.
Хоча я не думаю, що від того, що у нас
перестануть працювати театри, концертні майданчики, ситуація на фронті
зміниться на краще».

ПРО ПІДСУМКИ РЕВОЛЮЦІЇ

Сергій Жадан та президент літературної корпорації «Meridian Czernowitz»
Святослав Померанцев презентують альбом-комікс «Бийся за неї»

Записала Тетяна ГРІШИНА
Відомий письменник із Харкова Сергій
Жадан 15 вересня презентував у Луцьку
третій студійний альбом із гуртом
«Собаки в космосі» «Бийся за неї».
Альбом є синтезом музичного,
художнього та літературного мистецтва, оскільки, крім пісень, містить
збірку коміксів. Пісні у іронічному
вигляді показують політичні та соціальні реальності України. Напередодні концерту письменник, який був
активним учасником Євромайдану,
поділився думками щодо ситуації на
сході країни та постреволюційними
відчуттями.

ПРО БАЙДУЖІСТЬ
«Потрібно боротися за людину,
якщо відчуваєш у собі сили боротися.
Тому що аж ніяк не всі люди мають у собі
сили відстоювати свої погляди, територію, права. Це великою мірою зіграло

злий жарт з жителями Донбасу. Бо коли
сьогодні говорять, що весь Донбас антиукраїнський, сепаратисти і терористи, то
це не так. Більшість людей там, у всій цій
ситуації, яка розвивалася з кінця лютого, просто вирішили за доцільне відійти
в бік і зайняти пасивну позицію. Мовляв,
«хай усе розвивається як розвивається.
Нас це не стосується. Нам головне, аби
були робочі місця і соціальні виплати».
У результаті вони опинилися і без робочих місць, і без соціальних виплат. І
часто зі зруйнованими містами. Людина
насправді часто є занадто слабкою і позбавленою волі до боротьби, відстоювати те, що вона має. Часто вона навіть не
усвідомлює, що має і якою є міра її відповідальності, прав і обов’язків. Тому
якщо є можливість людину підтримати,
нею потрібно скористатися».

ПРО КУЛЬТУРНИЙ ТАЙМ-АУТ

«Хтось вважає, що потрібно закрити всі культурні заклади, припинити

«У мене після цього майдану, після цієї революції залишилося дуже
багато питань. І дуже багато питань,
які не актуалізовувалися взимку ні в
Києві, ні в інших містах, але які так
чи так потребують вирішення. Це питання соціального характеру, перш за
все. Ця революція не була соціальна, і
ми бачимо наслідки, коли у багатьох
з’являється питання: а заради чого
це все робилося, коли до влади замість одних олігархів прийшли інші,
коли не змінилася соціальна система
і правила, а просто помінялися якісь
обличчя в теленовинах? Фактично,
люди не виходили на вулиці, аби замінити одного президента на іншого.
Вони виходили, аби змінити країну,
механізм функціонування країни,
перезапустити її. Поки що цього не
вдалося. Це не означає, що революція
зазнала поразки чи треба зупинятися.
Це значить, що потрібно й надалі відстоювати ті речі, які для нас важливі.
Не говорю про третій майдан. Так чи
так у нас є вікно можливості, коридор
для маневру – парламентські вибори.
Попри те, що всі розуміють, що більшість парламенту буде дублювати теперішній склад, але є можливість провести туди нових людей. Це те, заради

чого не треба збиратися на майдані,
а достатньо просто піти на виборчу
дільницю, уважно подивитися список
тих, хто балотується, і вибрати тих,
хто там не був».

ПРО ПАРАЛЕЛЬНІ
РЕАЛЬНОСТІ
«Відчуття того, що ти живеш у
мирному місті, де все працює – театри, кав’ярні, магазини, бутики, відбуваються свята – а разом з тим, ти
постійно бачиш людей, які або їдуть на
фронт, або повертаються, то це дуже
дивне відчуття».

ПРО ЗЛИХ БАНДЕРІВЦІВ І НЕРОЗУМНИЙ СХІД
«Страшенно прикро, що існують і
далі множаться ці стереотипи про схід
як про якусь випалену територію, яка
дивовижним чином 23 роки далі належить до великої культурної, освіченої
України; про схід як про таку україножерську, українофобську територію.
Це не те що не відповідає дійсності,
це шкідливе виправлення реальності.
Схід дуже різний соціально, політично
і економічно… Донбас не є якоюсь територією без культури. Там є свої кола,
які цікавляться сучасним мистецтвом,
є люди, які ним займаються… Там
справді дещо інша публіка і, порівняно
з центром та заходом, є значно менше
пропозицій, туди мало хто доїздить…
Але там була доволі численна, відкрита, надзвичайно динамічна публіка.
Перед ними було цікаво виступати,
бо вони були голодні. Нині шкода, що

увесь цей процес обірвався, брутально
знищений, відкинутий на багато років
назад, важко зараз змоделювати, як ці
культурні процеси будуть відновлюватися, як шукати ці точки порозуміння
і діалогу».

ПРО НАСТРОЇ ХАРКОВА
«Схід України не був антимайданом. Більшість людей просто спостерігали, обрали позицію очікування.
Хоча у Харкові був високий відсоток
тих, хто підтримував революцію. Але
більшість людей просто не сприймали
цю революцію як свою. Натоміть, коли
стався Крим, почалося протистояння
на Донбасі, воєнні дії з боку Росії, окупація Донбасу, то і в Харкові ситуація
змінилася. Багато людей усвідомили,
що вони є жителями цієї країни, вона
наша і є велика ймовірність втрати незалежності, свободи. Спалах патріотизму є. Інша річ, що спалахи з’являються,
а потім згасають. Наскільки події змінили місто, сказати важко. Так чи так,
Харків не хоче війни. Він на власні очі
побачив, до чого може призвести нехтування державним прапором і своїми
кордонами»...
«Страх перед злими бандерівцями
зник тоді, коли у нас в Харкові була величезна бійка в обласній адміністрації,
коли нацьковані владою і підтримані
«російськими туристами» харків’яни
кинулися бити «Правий сектор», а виявилося, що б’ють харківських студентів. Багато хто тоді зрозумів, що це все
велика маніпуляція».
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ЛУЧАНКИ ВЗЯЛИ
«СРІБЛО» НА
МІЖНАРОДНОМУ
ТУРНІРІ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

У білоруському місті Бресті пройшов
міжнародний турнір «Зірки Прибужжя».
Ці змагання проходять вже вдесяте. У них
взяли участь, крім місцевого колективу
з Бреста, команди з Мінська, Гомеля,
словацького Пряшева, а також луцький
ВК «Континіум-Волинь-Університет».
Волинські волейболістки під керівництвом свого тренера Богуслава Галицького
зуміли вибороти срібні нагороди турніру. У
коловій системі турніру лучанки перемогли
всіх суперниць, крім господарів змагань.
Проте Богуслав Андрійович розцінює цей
результат як більш ніж успішний перед стартами офіційних змагань у жіночій українській Суперлізі.
– Першочергово ми ставили мету апробувати наш основний склад перед стартом
Суперліги, – каже Галицький. – У нас зараз
підростає перспективне молоде покоління.
Уже цього року можлива одна зміна в стартовій шістці, але поки я не розкриваю цих
таємниць. Та й зіграний колектив минулого
сезону ще потребує багато ігрової практики.
Саме такий турнір нам дав змогу краще підготуватися до поточного чемпіонату і визначити сили гравців.
Окрім загальнокомандного другого місця, волинська команда удостоїлася й однієї
індивідуальної нагороди. Гравець четвертої
зони Анна Степанюк виборола звання найкращого нападника турніру.
– До старту чемпіонату залишаються лічені дні. Тому ми максимально стараємося
пригадати ігрові комбінації, – пояснює Степанюк. – Наразі наша команда в посиленому
режимі готується до сезону. У нас мінімум
часу для того, щоб увійти у колію регулярних
змагань.
Нагадаємо, улітку волинська волейбольна дружина провела тренувальні збори в
Болгарії. А перед білоруським турніром посіла третю сходинку в товариському турнірі
у Тернополі. За словами головного тренера,
команда перед стартом сезону збирається
спробувати свої сили ще в одному турнірі.

же давно «Волинь» не була так високо
у турнірній таблиці після третини
зіграних у чемпіонаті матчів, як це
сталося після її домашньої перемоги над
запорізьким «Металургом». П’яте місце –
це вам не борсання у середині чи на дні
турнірки. Після не надто впевненого першого
тайму команда Кварцяного просто-таки
змела запоріжців з поля, не давши приводу
засумніватися у загальній перемозі в матчі.
Звісно, гольова феєрія не могла не принести
задоволення вболівальникам «Волині». Їх зібралося небагато, але хто прийшов, той порадів чудовій атмосфері на матчі, теплій, неосінній погоді і, звісно, патріотично налаштованим ультрас.
Уболівальники, до слова, після матчу провели
свій турнір, упродовж якого зібрали кілька тисяч
гривень на потреби української армії. Зіграли у
ньому й фанати запорізького «Металурга», з якими у лучан хороші приятельські стосунки.
Початок матчу веселим не назвеш – команди
розпочали битву за ініціативу й територію так,
що кістки тріщали на полі, а медики не встигали
вибігати до «поранених».
Ключові епізоди тайму – це два дуже небезпечні удари-простріли Еріка зі штрафних і зароблений Редваном Мемешевим пенальті. Хавбека
збірної U-21 збив Коротецький. До м’яча підійшов
Руслан Бабенко, але його удар з «крапки» хитрим
не назвеш. Боровик, навіть не стрибаючи, відбив
м’яча… І це був уже другий в сезоні незабитий
лучанами пенальті. Попередня осічка трапилася
в Одесі, коли не забив Бікфалві. А якщо згадати,
що Ерік з Матеєм не реалізували пенальті в Сімферополі у листопаді минулого року, то ситуація
має не вельми оптимістичний вигляд: «Волині»
треба обрати з-поміж себе пенальтиста!
Хай там як, але «Волинь» переважала суперника навіть у першому нудному таймі. Але ж
якою цікавою виявилася друга половина гри!
Перший гол спорудили Бікфалві з Мемешевим.
Ерік втік правим флангом, прострелив, а Редван
першим дотиком увігнав смугастого у верхній
кут воріт Боровика – 1:0.
Через 10 хвилин Мемешев знову опинився в
центрі уваги – він подав з кутового, й перший гол
за «Волинь» забив Івіца Жуніч. Хорват ударом
головою поцілив у дальній кут – 2:0!
«Волинь» домінувала і заробляла штрафні.
Один з них виконав Матей. Флорентін наче рукою закинув кулю у кут воріт «Металурга – 3:0!
Міг бути й четвертий гол лучан у цьому матчі,
але арбітр не наважився призначити пенальті за
фол проти Маріотто від Лисицького на останній
хвилині матчу.
У результаті – більш ніж впевнена перемога
«Волині», а також заряд упевненості, який отри-

«ПРОРВАЛО» ПІСЛЯ

НЕЗАБИТОГО ПЕНАЛЬТІ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПІСЛЯ 6 ТУРУ

Мемешев радіє першому голу. Вересень – його
місяць. Вирішальні голи «Зорі» та Швейцарії у
відборі на молодіжний ЧЄ-2015, гол плюс пас
плюс зароблений пенальті в останньому матчі з
Запоріжжям.

7-Й ТУР
20 вересня, субота
«Металург» Д – «Іллічівець»,
14.00, канал «Футбол»
«Металург» З – «Ворскла»,
17.00, канал «Футбол»
21 вересня, неділя
«Шахтар» – «Зоря», 17.00, канал «Футбол».
«Карпати» – «Металіст»,
19.30, канал «2+2»
«Говерла» – «Чорноморець»,
19.30, канал «Футбол»
22 вересня, понеділок
«Динамо» – «Волинь», 19.00, канал «2+2»
«Дніпро» – «Олімпік», 21.00, канал «2+2»

БОРОТЬБА

КОВЕЛЬЧАНКА ВЗЯЛА СВІТОВЕ «ЗОЛОТО»

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

У Ташкенті на Чемпіонаті
світу зі спортивної боротьби
вдало виступила вихованка
ковельської школи. У ваговій
категорії 63 кілограми у
вільній боротьбі показала
клас вихованка Анатолія
Мілєхіна Юлія Ткач-Остапчук.
За «золото» світової першості з
нею конкурувало 25 найкращих
борчинь світу. Але це не
завадило волинянці вперше за
спортивну кар’єру перемогти на
світовій першості.
Зазначимо, що у Юлії рік тому
народився син, тому тренується
вона лише півроку.
– Коли йому виповнилося пів-

року, я його віддала на виховання
бабусі. Можливо, це і негарно, але я
якоюсь мірою пожертвувала сином
заради реалізації в спорті, – каже
спортсменка.
Як з’ясувалося, жертва Юлії не
була даремною. У 1/8 фіналу українка здолала росіянку Валєрію Лазінську, хоча й не без складностей.
Чвертьфінальна стадія волинянці
далася набагато легше. Егоро Папавасілеу з Греції не зуміла чинити
їй гідний опір. А найкращим свідченням цього є кінцевий рахунок
– 10:0.
Не менш переконливо українка
провела і півфінальну сутичку, де
її суперницею була досвідчена Катаріна Йоханссон зі Швеції. Втім і
скандинавка не зуміла знайти шлях
до перемоги над українкою, яка ви-

грала з рахунком 7:1.
У фіналі Юлія Ткач боролася з
представницею США російського
походження Оленою Пірожковою.
Сутичка для українки складалася
не просто, але в підсумку все закінчилося її звитягою – 4:2.
– Олена Пірожкова – американка російського походження. Дуже
титулована спортсменка, вона була
чемпіонкою світу, багато разів вигравала Чемпіонат США і Панамериканські ігри, – продовжує Ткач.
– Боролася з нею до цього чотири
рази. В останній сутичці програла
два місяці тому з великим рахунком 8:2 – без шансів. Два місяці
працювала над собою. Тактично
шукала підходи, як її перемогти. І
мені це вдалося. Я дуже задоволена
фінальною сутичкою, бо грамотно

відборолася. Я себе правильно налаштувала. Мені все вдалося.
Тепер Юлія Ткач серйозно націлилася брати олімпійські медалі
в Бразилії.
– Наступного року відбудуться
відбіркові змагання на Олімпійські
ігри. Щоб потрапити, потрібно увійти в п’ятірку найкращих чемпіонату світу. Тобто відбір серйозний.
Участь беруть лише 16 спортсменів.
Крім того, змінилися деякі організаційні моменти – збільшилася
кількість вагових категорій від чотирьох до шести. Важливо, щоб
спортсмен не відволікався на різні
проблеми, зокрема й фінансові. В
цьому плані ми Юлі старатимемося
максимально допомогти, – розповів
перший тренер Юлії Ткач-Остапчук
Анатолій Мілєхін.
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15 - 1
14 - 3
11 - 4
5 - 11
7-6
8-7
6-5
7 - 10
5-9
5-7
6-9
5 - 11
5-8
7 - 15

18
16
14
10
9
8
8
7
7
5
5
4
3
2

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

мала команда перед важкими матчами у Києві з
«Динамо» (22 вересня) та у Луцьку в рамках Кубка України із «Дніпром» (27 вересня).
Найближчого понеділка «хрестоносцям»
битися проти «Динамо», й уболівальники ще
не забули торішню фактично вікторію «Волині»
в Києві, коли кардинально оновлена команда
Кварцяного зіграла у нічию 1:1 проти столичних
мільйонерів. Проте не забуваймо, що тренер у
киян тепер інший, а в минулому турі «Динамо»
втратило два очки в матчі з «Зорею» (2:2).

ТРЕТІЙ ТАЙМ

Віталій Кварцяний:
– Перепрошую за певний сумбур сьогодні –
нам є над чим працювати. Нам цікаво працювати з цими футболістами, вони дещо вміють, і
дехто навіть прислуховується до наших порад.
Якщо ще поліпшиться реалізація моментів, то в
нас буде проблема, кого ставити в основу. Раніше
завжди мали проблему, кого поставити, бо відчували дефіцит хороших гравців, а тепер навпаки.
Ми розраховували на перемогу і досягли її, тепер сподіваємося, що на нас звернуть увагу, аби
мотивувати нашу роботу. Тим більше, що ми
нікому в цьому сезоні не програли за грою.
Тепер мусимо швидше забути про перемогу,
адже на нас чекає виїзд до Києва. «Динамо» зараз
чомусь критикують, але вони дуже сильно змінилися в кращий бік.
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АНЕКДОТИ
Депресія — це коли хочеться додому... але ти вже вдома.
Невиправні оптимісти подивилися
новини і виправилися.
Росіяни поки не одностайні у відповіді на санкції Заходу.
Якщо 95% із них спокійно відмовилися від пенсійних накопичень, капітального ремонту будинків та безплатної медицини, то 5% поки ще не годні
залишитися без фуа-гра й устриць.
Ваш кіт і не здогадується, що ви ходите на роботу.
Він думає, що ви просто тупо стоїте
по 10 годин біля вхідних дверей.
Володимир Володимирович Путін у
свої 62 роки настільки здорова людина,
що навіть не знає, де розташована його
районна поліклініка.

В

улиця Паркова веде від
припаркової магістралі Глушець до
центрального майдану і проспекту
міста. Стару фотографію зроблено
у 1970-х роках. На ній видно один із
перших луцьких тролейбусів – «Шкода».
При деталізації знімка проглядається
покриття нижньої частини вулиці – так
звані шестикутні шашки Терлінського.
Це масивна бруківка, якою замощували
багато міст міжвоєнного Волинського
воєводства.

Вулиця Паркова – одна із двох вулиць, які
зберегли своє трасування єврейського
району на Вульці. Ще наприкінці XVIII
століття у приміському селі Вульці
стали поселятися євреї. Забудова
здійснювалася хаотично, без проектів,
самовільно. Проте тут також були свої
культові та освітні споруди. Так, відомо
про молитовний дім (згодом названий
синагогою) Ашкеназі на Вульці, молитовну
школу Медриш, відкриту в 1900 році,
мікву поряд з нею, синагогу Бесгамедриш

Тупелес та інші. Єврейський район
проживання починався від теперішньої
Паркової і тягнувся до Лугової – вулиці,
яка починається навпроти вулиці Шопена
і спускається до Глушця.
На Парковій зберігся жовтий дерев’яний
одноповерховий будинок, який належав
єврею Августиновичу. Під час Другої
світової війни район повністю знищили
німці. У радянський час ділянку трохи
забудували новими будинками. Зараз на
вулиці – житлові споруди.

Станом на 1 вересня золотовалютні
резерви Новоросії становили 520 перснів, 1500 сережок, 362 ланцюжки і 7 коронок.
Оголошення:
«Досвідчений офтальмолог надасть
кваліфіковану допомогу спостерігачам
ОБСЄ».
Це було дуже дивне літо — люди, які
відпочивали на курортах усього світу,
раділи, що Крим — їхній.
«Сємки», що опинилися в кишені
піжами пацієнта, ніяк не давали бригаді
хірургів розпочати операцію.
Звання «Психолог року» вкотре завоювала горілка.
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 4 вересня 2014 року

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Реєстраційне свідоцтво
ВЛ №365-99ПР від 26 квітня 2010 р.
Засновник – ТзОВ «Редакція газети
«Хроніки Любарта»
Редактор Андрій Лучик.
Адреса редакції: м. Луцьк,
просп. Волі 1Б, 2-й пов., оф. 2-16.
Тел./факс: 788-005.
Електронна адреса: hroniky@gmail.com
Відповідальність за зміст публікацій та
достовірність фактів несе автор.
Редакція залишає за собою право літературного
редагування матеріалів. Газета є виданням
вільних журналістів, деякі автори працюють під
псевдонімами.
Виходить один раз на тиждень.
Обсяг 4 друк. арк.
ПрАТ «Волинська обласна друкарня»
43025 Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Волі, 27
Наклад 20 000 прим. Замовлення: 3664.
З приводу розміщення реклами звертайтеся:
(095) 712 25 98
hroniky.reklama@gmail.com
Під час підготовки номера використовувалися інформаційні повідомлення та фотографії з сайтів: pravda.lutsk.ua, vip.volyn.ua,
simya.com.ua, volynnews.com, volynpost.com, uk.wikipedia.org

16

ÑÊÐÈÍß ÏÀÍÄÎÐÈ

Хроніки ЛЮБАРТА
№24 (187)

18 вересня 2014 року

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

РЕЙС НАВМАННЯ

ФАНТАСМАГОРІЯ З ОПТИМІСТИЧНОЮ РАТИФІКАЦІЙНОЮ КІНЦІВКОЮ
За Сергієм ЖАДАНОМ
(«Ворошиловоград») переспівав
Олесь ГАВРИЛОВ

…Країна довго стояла під теплим
небом, коло порожньої трaси
євроінтеграйції, схожої нa нічне
метро – тaк сaмо безнaдійно
було нaвколо, тaк сaмо довгими
видaвaлися роки, проведені тут.
Нa кордоні із Ордою, нa виїзді з
країни, булa aвтобуснa зупинкa,
стaрaнно понівеченa невідомими
подорожніми зі сходу. Стіни її
було обмaльовaно чорними тa
червоними візерункaми, портретами
Лєніна, Сталіна і Путіна, землянa
підлогa густо й дбaйливо всіянa
товченим склом, a з-під цегляної
клaдки рослa темнa трaвa, в якій
ховaлися «зелені чоловічки». Країна
не нaвaжувалася зaйти всередину,
стояла в тіні, що пaдaлa від Орди, і
чекaла. Чекaти довелося довго.
Випaдкові фури з мізками сунули
нa Захід, сподіваючись на постійне
місце проживання, лишаючи по собі
пил тa безнaдію, a в зворотному
нaпрямку ніхто взaгaлі не їхaв.
Тінь поступово утікaлa Країні з-під
ніг. Вона кілька разів думала, до кого
пригорнутися, прикидала, скільки це
зaбере чaсу й де тепер можуть бути
її друзі, шарахалася від стратегічного

партнерства до євразійського
глобалізму, ніжно голубила свою
багатовекторність, як рaптом,
звідкись ізбоку, з прибережних
очеретів тa зaплaв, відчaйдушно
трублячи вихлопною трубою,
нa трaсу вивaлився кривaвого
кольору ікaрус. Перехняблено
стaв нa всі колесa, нaче пес, що
обтрушується після купaння,
вишкірився ракетами, перезарядив
балалайку, поправив кокошник
на голові, вaжко перевів подих,
перемкнув швидкість і поповзом
рушив нa країну. Країна зaвмерла
від несподівaнки, нaстільки це було
неочікувaно. Стояла і дивилася нa
цей неоковирний трaнспортний
зaсіб, овіяний пилом, обмaщений
кров’ю тa мaзутом. Автобус повільно
підкотився до зупинки і, зaскрипівши
усімa своїми чaстинaми, зупинився.
Відчинилися двері. З aвтобусного
нутрa повіяло смертю і газом.
Лисуватий водій, голий до поясa і
мокрий від зaдухи, витер піт із чолa
й крикнув:
– Ну шо, синки, їдете?
– Що ж, їдемо, – відповіла Країна і
ступила до сaлону. Іншої відповіді
натоді в неї не було.
Автобус був зaселений сонною
мaлорухливою публікою. Були тут

китайці з барвистими синтетичними
килимaми з дивними орнaментaми
тa мaлюнкaми, нa яких зобрaжено
сцени полювaння нa ведмедів,
чaювaння тa привітaння піонерaми
Пекінa товaришa Мао; були жінки
в бюстгaльтерaх тa спортивних
штaнях, з яскрaвим мaкіяжем і
довгими нaклaдними нігтями,
були чоловіки з бaрсеткaми тa
нaколкaми, теж у спортивних штaнях
і китaйських кросівкaх, були діти з
битaми тa кaстетaми в рукaх. І всі
вони спaли aбо нaмaгaлися зaснути,
тож увaги нa Країну ніхто не звернув.
Країна пройшлася сaлоном,
шукaючи вільне місце, не знaйшла,
повернулася до водія. Їх було вже
двоє – напарник прокинувся і тепер
дбайливо витирав піт із лисини
колеги. Лобове скло перед ним було
рясно обклеєне прaвослaвними
іконкaми тa зaвішaне бaрвистими
сaкрaльними штукaми, які,
очевидно, не дaвaли цій мaшині геть
розсипaтися. Висіли тут плюшеві
ведмеді, глиняні десантники з
полaмaними ребрaми, нaмистa з
півнячих голів і вимпели «Зеніта»,
скотчем до склa приліплені були
порнокaртинки, портрети Стaлінa
й відксерені зобрaження патріарха
Кіріла. А нa пaнелі перед водієм
припaдaло пилом подорожнє

кімоно, кількa газет «Родіна», якими
він бив у сaлоні мух, ліхтaрики,
ножі зі слідaми крові, чорна
ікра, в якій повзали хробaки, і
мaленькі дерев’яні іконки з ликaми
великомучеників.
Водій відсaпувaвся, вчепившись
однією рукою в кермо і тримaючи в
іншій велику пляшку з водою.
– Шо, усе зaйнято?
– Агa.
– Постій зі мною, a то я теж зaсну.
Їм добре – сплять, а нам з Дімою
відповідaти.
Автобус виїхaв нa узгір’я і вaжко
зaкaшлявся – закінчувалися нафта
й газ. Попереду лежaлa широкa
сонячнa українська долинa з
сaлaтовими кукурудзяними полями
тa золотими видолинкaми. Водій
рішуче рушив уперед. Вимкнув
двигун і розслaбився.

Автобус сповзaв униз, мов піщана
лaвинa від необережних криків
російських туристів. Вітер свистів,
черкaючи об теплі боки ікаруса,
жуки билися об лобове скло, ніби
крaплі теплого трaвневого дощу,
автобус летів униз, нaбирaючи
швидкість. Скотившись нa дно
долини, зa інерцією вискочив
нa перший горбок, і тут водій
спробувaв увімкнути двигун. Ікaрус
трусонуло, почувся різкий скрегіт
зaлізa об зaлізо. Мaшинa зупинилaся.
З-за керма почулося тоненьке
хропіння.
***
Країна тихо вибралася з черева
кривавого ікаруса. Обтрусилася,
прокинувшись від мороку, і, взявши
руки в ноги, чимдуж дременула
на Захід – до мерседесів, манів і
фольксвагенів.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 19 – 25 ВЕРЕСНЯ
ОВЕН (21.03–20.04)

Ігор Єремеєв 3 квітня 1968 р.
Цього тижня на Овнів очікують туманні розмови про не менш тумані перспективи. Доведеться
сподіватися на сприяння акул пера й дятлів клавіатури, аби промінь світла в темному царстві видавався дещо яскравішим.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–21.05)

ЛЕВ (24.07–23.08)

Михайло-Мирослав Леміщак
(26 липня 1960 р.)
Здорова критика – це добре, надто, коли йдеться
про когось іншого. Не критикуйте себе, адже для
цього є повно підлеглих. Думайте про себе ліпше,
ніж ви є насправді. У цьому, кажуть зорі, криється секрет душевного комфорту.

ДІВА (24.08–23.09)

Євген Мельник 14 травня 1956 р.

Юрій Савчук 22 вересня 1967 р.

Тельці цього тижня, як завжди, вдаватимуться у
словесні баталії, полемізуватимуть, апелюватимуть, донкіхотствуватимуть. Однак якщо щиро
вірити у те, що вода камінь точить, то хтозна, як
усе повернеться.

Не варто ухвалювати необдуманих рішень. Сім
разів відміряйте, а тоді тільки ріжте. Ковбасу для
бутербродів, кількість грошей на обід, час для
себе… Якщо відмірювання забере більше часу,
ніж надважливі справи, не переймайтеся. Діви ж
не воли…

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)

Сашко Положинський (28 травня 1972 р.)
Зірки обіцяють стати у правильний парад та усіляко сприяти творчим планам. Головне для Близнят – не проґавити музу, яка моститиметься на
плічку. На вихідні зорі наполегливо рекомендують з’їздити по гриби.

РАК (22.06–23.07)

Анатолій Вітів 22 липня 1960 р.
Ракам зорі прогнозують спекотний тиждень і гарантують, що нудьгувати не доведеться. Вітри
змін поки що дмуть у потрібному вам напрямку. Але обачність не завадить, не варто ходити
під люстрами, які розхитав вами ж роздмуханий вітер.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)
Цього тижня вас тягнутиме у натовп. Пірнайте у
саму гущу людської маси. Чудове місце, де можна ні про що не думати, а просто робити те, що
й інші. До того ж заспокоюватиме відчуття ліктя,
яким, може, вас і штовхнуть, але зате точно не почуватиметеся самотньо.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

Ви – важлива й потрібна світові персона, але навіть ви маєте право на відпочинок і тимчасову
зміну дислокації. Зорі радять підібрати надійного спадкоємця, на якого преспокійно можна звалити усі справи й контролювати дистанційно.

КОЗОРІГ (22.12–20.01)

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Зорі наполегливо рекомендують не нехтувати
седативними препаратами. Себе не шкодуєте
– пошкодуйте нерви тих, хто поряд. І загалом,
«обліко морале» Козорогів змушує засоромлено
миготіти навіть бувалих у бувальцях небесних
світил.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)

Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Аби додати собі войовничого духу, зорі радять
слухати патріотичні пісні. І співати. Голосно. Бо
ваша мета – вселення бойового духу і в тих, хто
поряд. Якщо з вами співатимуть і підлеглі – вважайте, місію виконано, й можна знов братися за
буденні справи.

РИБИ (20.02–20.03)

СКОРПІОН (24.10–22.11)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

Скорпіонам зорі прогнозують гарячий тиждень
і наполегливо радять залишатися на зв’язку з
тими, кому по-справжньому довіряєте. Не завадить короткий перепочинок перед серйозними
баталіями.

«Прийшов, побачив, переміг!» – ось ваш девіз на
цей тиждень. Суворий погляд з-під насуплених
брів, упевнена осанка, у розмові – тактика нападу. Тисніть авторитетом, більше пафосу! Може, і
доможетеся того, чого хотіли. А якщо ні, то хоч
самооцінку піднімете.

Олександ Кралюк (25 жовтня 1971 р.)

