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ЯК «ПОЦУПИТИ» У МІСТА ТРИ ГЕКТАРИ
ЗЕМЛІ. ОБОРУДКА ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ

стор.
ГРОШІ

БЮДЖЕТ З БАГАТЬМА
МИ
И
НЕВІДОМИМИ

ПОРОБЛЕНО

ОЛІГАРХИ НЕ ГОЛОСУВАЛИ
ЗА ВИЗНАННЯ РОСІЇ
АГРЕСОРОМ
ТРОЄ ВОЛИНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ-БАГАТІЇВ
НЕ З’ЯВИЛИСЯ НА ВАЖЛИВЕ ЗАСІДАННЯ
ПАРЛАМЕНТУ
стор.

Луцька міська рада 28 січня
затвердила головний фінансовий
документ на 2015 рік – міський бюджет. У нинішньому
році, як і в попередньому, він перевищує один мільярд
гривень. Чиновники міськради з оптимізмом дивляться
у прийдешній фінансовий рік і навіть заявляють, що
бюджет 2015 року кращий, аніж попередній.
стор.
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МІСЬКІ РЕАЛІЇ

7

9

БУДИНОК ОФІЦЕРІВ:
«ПЕРЛИНА» В ЦЕНТРІ
ЛУЦЬКА З СУМНІВНИМ
МАЙБУТНІМ
Архітектурна пам’ятка у центрі
міста ризикує залишитися
лише спогадом. Ще трішки
часу, бюрократичної тяганини
й безвідповідальності – і від
гарнізонного Будинку офіцерів
чи Земельного банку на вулиці
Винниченка залишиться лише
каркас.
стор.
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ВОГОНЬ-НЕДРУГ

ПОЖЕЖА ЗНИЩИЛА
ХАТУ ВОЛИНСЬКОГО
БІЗНЕСМЕНА
Фото volynnews.com

ÍÎÂÈÍÈ

Хроніки ЛЮБАРТА

Вогнем вщент знищено
зни
приватний будинок
бізнесмен
бізнесмена, депутата
Волинсько
Волинської обласної
ради Василя Столяра.
Причини заго
загорання і
вартість збитків
збитк нині
з’ясовують.
з’ясовую

Пожежа виникла
П
ввечері 22 січня,
ввеч
коли Столяр з друкол
жиною
були вдожи
ма.
«Виклик надійшов о 22.30. Пожежу було локалізовано через годину, а ліквідовано о четвертій годині ранку», – повідомив начальник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир
Грушовінчук.
Як відомо, Василь Столяр мешкав у двоповерховому дерев’яному будинку в селі Лищі Луцького району,
прямісінько біля лісу й водойм.
Місцеві розповідають, що пожежу було видно на
все село. І додають: на даху ще з новорічних свят світилися вогники.
За словами постраждалого, майно не було застраховане. Також Столяр не виключає, що це міг бути
підпал. Наразі справу не внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
«Я не маю довіри до правоохоронних органів. Як і
раніше, так і тепер не боюся критикувати силові структури. Мене неодноразово намагалися «пресувати».
Минулоріч у травні співробітники МВС в масках й з
автоматами блокували мій будинок. І тоді було зафіксовано низку процесуальних порушень. І хай скільки
скарг я писав – реакції жодної. І ось знову нова неприємність – з якогось дива палає мій дім», – прокоментував пан Столяр.
Більше того, бізнесмен навіть міркує над тим, аби
з цього приводу звернутися до президента, прем’єрміністра, очільника парламенту та голови РНБО.
До слова, за даними правоохоронців, будівля не є
особистою власністю депутата, а належить його сину
та дружині.

ПРОТИСТОЯННЯ

ДЕПУТАТ «ЗРОБИВ»
МЕРА В СУДІ
Луцький міський голова Микола Романюк
виявився неправим у юридичній суперечці з
депутатом міськради Андрієм Осіповим.
Днями відповідне рішення ухвалив Луцький міськрайонний суд, визнавши, що міський голова неправомірно видав розпорядження щодо відключення
гарячої води в місті у вихідні. Суд розглядав справу
близько місяця.
Депутат і адвокат Андрій Осіпов зумів довести в
суді, що міський голова не має жодних повноважень
для того, щоби ухвалювати такі рішення й регулювати
надання житлово-комунальних послуг.
«Міський голова перевищив свої повноваження.
Будь-які заходи економії мають бути обґрунтованими, а обмеження прав людини має відбуватися лише
після того, як будуть вичерпані усі інші заходи. Також
важливим є і моральний аспект. Чому міський голова, який обмежив постачання гарячої води лучанам,
у своєму будинку продовжує користуватись гарячою
водою?» – прокоментував Осіпов.
Втім Романюк ще має можливість оскаржити ухвалу Луцького міськрайонного суду в апеляційному порядку.

НЕСПОДІВАНКА

ГОЛОВНИЙ МІЛІЦІОНЕР ВОЛИНІ ОБЛИВСЯ
КРИЖАНОЮ ВОДОЮ ЗАРАДИ БЛАГОДІЙНОСТІ

К

ерівник волинських
правоохоронців Петро
Шпига прийняв виклик
від учасника АТО Володимира
Федчишина й став учасником
акції «Зігрій солдата».

Як повідомили у прес-службі
міліції Волині, акцію започаткували волонтери, зокрема представники громадської організації
«Християн-волонтерів»,
задля
підтримки тих земляків, які несуть службу в зоні проведення
антитерористичної операції.
Отримавши виклик, Петро
Шпига разом із бійцями роти
патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь»
долучилися до флешмобу, суть
якого полягає у тому, аби облити
себе відром крижаної води перед
камерою і перерахувати кошти
на підтримку земляків.

– Чимало наших земляків
у такий непростий час беруть
участь в проведенні антитерористичної операції. Ми як ніхто
розуміємо важливість підтримки бійців, які несуть службу на
східних рубежах, адже серед них

є багато наших колег. А тому ми
всі маємо об’єднати зусилля, аби
забезпечити їх усім, чим треба, –
відзначив Петро Шпига.
Своєю чергою начальник
волинської міліції закликав долучитися до акції командира

військової частини 1141 Національної гвардії України Василя Гуртовського, начальника
луцького міського відділу міліції Ігоря Муковоза та головного
редактора «Волинської газети»
Володимира Данилюка.

ПІЛЬГИ

У «ЧОРНОБИЛЬСЬКОМУ» ЗАКОНОДАВСТВІ – НОВАЦІЇ

Дітей-чорнобильців та осіб, які належать до
четвертої категорії постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, позбавлено
низки пільг.
Як розповіла 28 січня директор департаменту соціального захисту населення Оксана
Гобод, на Волині налічується майже 145 тисяч
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 47 тисяч дітей.
Незважаючи на складну економічну ситуацію,
у 2014 році з держбюджету на компенсаційні
виплати таким громадянам було виділено 93
млн грн. Окрім того, чорнобильцям із державної казни надійшло понад 2 млн грн на
виконання програми «Комплексне медикосанітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій».
– З обласного бюджету на пільгове медичне
обслуговування постраждалих осіб було виділено майже 7,4 млн грн, що дало можливість відшкодувати кошти за придбані лікарські засоби
за пільговими рецептами та компенсувати витрати на зубопротезування, – зауважила Оксана Михайлівна. – Також 3622 людини отримали

путівки на оздоровлення в санаторно-курортні
заклади, з них – 2275 дітей.
Оскільки нині на квартирному обліку в
області перебуває 932 сім’ї, в тому числі 280
сімей інвалідів-чорнобильців, для забезпечення житлом постраждалих осіб потрібно понад
300 млн грн.
Що ж стосується внесених змін до законодавства, то пільги втратили громадяни, які
належать до четвертої категорії постраждалих
осіб та діти-чорнобильці. Зокрема, дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їхніх батьків позбавили пільг щодо
повного державного забезпечення до вступу
їх до школи, шляхом безплатного виховання
у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги; безплатного проїзду в межах
України на всіх видах транспорту, крім таксі
дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину; щорічного безплатного забезпечення
потерпілих дітей путівками на оздоровлення;
виплати грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні
та загальноосвітні навчальні заклади; надання
путівки для оздоровлення в спеціалізованих

БУТИ ПИЛЬНИМ

ПОЧАСТІШАЛИ ВИПАДКИ
КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК

Порівняно з минулими роками,
в Луцьку нині дещо погіршилася
ситуація з тяжкими злочинами.
За словами прокурора міста Андрія
Кучера, кількість таких злочинів збіль-

шилася. Та на ці зміни вплинуло і почастішання квартирних крадіжок.
Як пояснив начальник луцької міліції Ігор Муковоз, новий Кримінальнопроцесуальний кодекс значно ускладнює
розслідування тяжких злочинів. Проте на
20% збільшилося розкриття квартирних
крадіжок, зауважив він.
Висловився Муковоз і з приводу підпалів автомобілів, які вже неодноразово
траплялися у Луцьку останнім часом. За
його словами, не варто такі інциденти
пов’язувати з політикою, мовляв, останні
підпали спровоковані бізнесовими боргами самих постраждалих.

оздоровчих закладах жінкам, які проживають
на території радіоактивного забруднення, під
час вагітності; щомісячних виплат, передбачених п. 6 та 8 ч. 1 ст. 30 Закону №796.
– Для першої та другої категорії громадян збережено всі пільги на оплату житловокомунальних послуг, – додала Оксана Гобод. – Правда, друга категорія постраждалих
осіб не буде отримувати путівки на щорічне
санаторно-курортне лікування. Проте для
першої категорії оздоровлення збережено. Відтепер ухвалення рішення щодо проведення
тендерних закупівель на придбання санаторнокурортного оздоровлення делеговано регіональним управлінням соціального захисту населення на обласному та місцевому рівнях.
Окрім того, Оксана Михайлівна повідомила, що громадяни, які належать до третьої
категорії, втратили можливість на першочергове забезпечення санаторно-лікувальними
путівками, безплатне придбання ліків і протезування. А з 1 липня поточного року 50%
знижку на оплату житлово-комунальних послуг будуть надавати із врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який не
має перевищувати величини доходу, що надає
право на податкову соціальну пільгу.

РОЗДЕРИБАНИЛИ

У ЛУЦЬКУ БРАК
ВІЛЬНОЇ ЗЕМЛІ
У Луцьку бракує вільних земельних
ділянок. Тим часом кількість тих, хто має
право на безплатне отримання землі,
зростає.
Йдеться насамперед про учасників АТО,
яким земельні ділянки передбачені законом.
За словами секретаря Луцької міськради
Сергія Григоренка, у місті наразі налічується понад 900 людей, які мають або матимуть
згодом статус учасника АТО. Тобто усі ці громадяни можуть претендувати на земельну ділянку в місті.
«Але поки що є тільки 20 земельних ділянок. І їх передусім розподілять між сім’ями
загиблих бійців, а їх нині 19», – зазначив депутат.
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НЕ ДО ЖАРТІВ

МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК
УСМІХАВСЯ, СЛУХАЮЧИ ПРО
ПОСТІЙНІ ДТП БІЛЯ ДИТСАДОЧКА
Н

е минуло, як кажуть,
і два роки, як луцькі
чиновники нарешті
з серйозними виразами
облич заговорили про п’яних
та неуважних водіїв, які
регулярно й наполегливо
таранять огорожу біля 25-го
садочка, що на вулиці Чехова.
Втім тут нюанс: проблему
з серйозним виразом обличчя сприймають не усі. Наприклад, директор департаменту
житлово-комунальних послуг
Іван Кубіцький, слухаючи про
водіїв, які збивають паркан садочка, просто усміхався, за що
отримав на горіхи.
«Чи ми чекаємо, допоки когось задавимо, або когось із дорослих, або когось із дітей? Люди
нетверезі за кермом. Що ти смієшся? Ти смієшся до пори до
часу (до Івана Кубіцького. – ХЛ.).
Є людина, яка відповідає за всі
ці речі. Ну візьміть там поставте

стіну «берлінську» і на тому діло
закінчиться, але якийсь вихід із
ситуації має бути», – коментував
усмішку Кубіцького перший заступник луцького міського голови Святослав Кравчук.
«Хроніки» вже писали про
багатостраждальний паркан ДНЗ
«Малятко», який штурмували

МІСЬКЕ МИСТЕЦТВО

ВИКОРІНИТИ ТИХ,
ХТО «ГАДИТЬ»
НА СТІНАХ

одинадцять разів. За осінь-зиму
2014-2015 років – уже чотири
рази поспіль таранили огорожу.
І річ тут не завжди у нетверезих
водіях, а в тому, що ділянка небезпечна, дороги не завжди в
ідеальному стані.
«Потім ви будете говорити,
що не винні, а винна ДАІ. ДАІ

ДО ОБОРОНИ!

НА ВОЛИНІ ПОЧАЛИ
ОХОРОНЯТИ ТА
ОБОРОНЯТИСЯ
В області посилять оборону
спецоб’єктів, військових частин
та стратегічних установ. Також
правоохоронці та громадські
активісти патрулюватимуть вулиці
населених пунктів.

Депутати Луцької міської ради 28 січня
підтримали запит свого колеги щодо потреби
розв’язання проблеми графіті та хаотичних
надписів на стінах Луцька.
«Я не хочу образити райтерів, що творять у місті
хіп-хоп культуру, але на стіни будинків нашого міста просто гидко дивитися. Хулігани (а по-іншому
їх назвати не можу) залишають на стінах будинків
якісь химерні зображення, переслідуючи мету: аби
зображення було, тобто просто нагадити. Недавно
мав розмову з власником споруди, яку розмалювали
горе-художники. Він сказав, що якби зловив автора,
то всю фарбу виплеснув би йому на обличчя», – зазначив Пекарський.
Він запропонував зобов’язати житлово-комунальні підприємства, ОСББ та підприємців, на балансі яких перебувають споруди, провести естетичний
ремонт стін і прибрати всі написи, посилити відповідальність за хуліганські дії і скликати «круглий
стіл» за участі майстрів графіті-культури та «скласти
програму дій із викорінення цього ганебного явища
в Луцьку». Колеги його пропозицію підтримали.

буде розказувати, що винен Кубіцький, бо у нього є людина, яка
цими питаннями опікується. Чи
крайнім будете робити Гребенюка? (Олег Гребенюк – начальник
управління освіти ЛМР. – ХЛ)»,
– продовжив Кравчук.
Керівник луцьких держінспекторів Віктор Главічка повідомив, що кілька справ з водіями вже в суді. Міський голова
Микола Романюк запропонував
поставити бетонні стіни біля
садочка. Мовляв, бачив ще в 96му році, як в Об’єднаних Арабських Еміратах таким методом
вчили водіїв бути обережними.
Мер розпорядився, аби до кінця
вівторка житлово-комунальні
служби внесли свої пропозиції
щодо залагодження проблеми.
Пригадується один з улюблених виразів покійного голови
Волинської ОДА Бориса Клімчука: «Коли будинок з червоними
ліхтарями не дає прибутку, то
змінюють не меблі».

«Рішення про посилення охорони було ухвалено на позачерговому
засіданні РНБО у зв’язку з подіями в
Маріуполі», – повідомив голова Волинської ОДА Володимир Гунчик.
Очільник краю доручив луцькому міському голові Миколі Романюку також звернути увагу й на інші
об’єкти життєдіяльності обласного
центру.
«Окрім цього, готуємося до консолідації силових структур, громадських організацій та населення для
патрулювання», – каже губернатор
Волині.
Зокрема, у зв’язку з погіршенням
суспільно-політичної ситуації в країні
було ухвалено рішення посилити патрулювання на місцях удвічі.
«Тільки спільними зусиллями ми
не дамо ворогові дестабілізувати ситуацію в області. Громадські активісти та міліціонери забезпечуватимуть
правопорядок для недопущення диверсій і провокацій в регіоні», – за-
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ПРИЛАШТУВАЛИ

ЛУЦЬКА
«БАТЬКІВЩИНА»
ОТРИМАЛА НОВОГО ГОЛОВУ
Віднині очолювати фракцію «Батьківщина» у
Луцькій міській раді буде Григорій Пустовіт. Таке
рішення політичного об’єднання оприлюднив
28 січня під час сесії Луцькради міський голова
Микола Романюк.
Довгий час фракцію очолював директор публічного акціонерного товариства «Волинь-Авто»
Юрій Корольчук. Своєю чергою, Григорія Пустовіта
у 2010 році було обрано секретарем Луцької міської
ради. Пізніше, в 2014 році, його призначили головою
Волинської облдержадміністрації, а після президентських виборів звільнили, і Пустовіт знову став
«рядовим» депутатом міськради.
У кулуарах кажуть, що рішення змінити голову
фракції виникло від бажання підвищити політичний
статус Пустовіта. Як-не-як, він і голова Волинської
обласної «Батьківщини», і в Луцьку під час виборів
балотувався.

ДОБРА СПРАВА

ФАНАТИ ДОПОМОГЛИ
АРМІЇ КРОВ’Ю
У час чергового загострення бойових дій на
сході Україні ультрас луцької «Волині» вирішили
допомогти нашій армії, здавши кров для бійців.
Минулого тижня півсотні вболівальників з
уже легендарного 17-го сектора «Авангарда»
по-мирному окупували міську станцію
переливання крові.

явив начальник УМВС України у Волинській області Петро Шпига.
Міліціонери переконують, криміногенна ситуація на Волині загалом
стабільна. Сепаратистів немає. Зокрема, особливу увагу під час патрулювання приділятимуть стратегічним
важливим об’єктам Луцька, на кшталт
КП «Луцькводоканал», ДКП «Луцьктепло» тощо.

Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газету

у поштову скриньку,
її можна передплатити
Увага! Вартість
передплати на місяць –

13,47 грн
28,59 грн
на 12 міс. – 58,38 грн

на 3 міс. –

на 6 міс. –

Передплатний
індекс –

49831

Вартість передплати вказана
зана
без урахування послуг
поштового зв’язку

4,29

грн

Для когось це був перший досвід, хтось кров уже
не раз здавав. Хлопці жартували, підбадьорювали
новачків і чемно виконували прохання медиків.
Уболівальники заздалегідь оголосили про акцію
допомоги армії в соцмережах і попередили про свій
прихід медиків.
«Мінімальна доза віднедавна – 340 мілілітрів.
Люди йдуть до нас, здають зазвичай на потреби війни. Хлопці-вболівальники – молодці», – розповіла
завідувачка відділення кровокомплектування Любов
Максим’юк.
«Здати кров – це найменше, що може зробити
громадянин України задля фронту, задля допомоги
військовим», – каже вболівальник Тарас Третяк.
Додамо, що більш як десять «ультрас» «Волині»
нині служать в зоні АТО.
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БУДИНОК ОФІЦЕРІВ:

«ПЕРЛИНА» В ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА
З СУМНІВНИМ МАЙБУТНІМ

Тетяна ГРІШИНА

А

рхітектурна пам’ятка у центрі
Луцька ризикує залишитися
лише спогадом. Ще трішки
часу, бюрократичної тяганини й
безвідповідальності – і від гарнізонного
Будинку офіцерів чи Земельного банку
на вулиці Винниченка залишиться лише
каркас. Та й він потрошку руйнується.
Стіни тут міцні, добротні, пережили не
одного власника та війну. Втім навіть
ззовні видно, як через сирість та
вологу на правому боці фронтального
фасаду відвалюється штукатурка, стіна
вкривається пліснявою і простона-просто гниє. У стінах та на даху
виростають дерева, які корінням
руйнують цілісність споруди.

Якби будівлю не пильнували охоронці та не позабивали вікна і вибиті двері, Будинок офіцерів уже давно
став би притулком для пияків, любителів курнути травки та молоді, яка
шукає пригод.
«Хроніки Любарта» торік вже писали історію про перипетії з власністю
споруди та її реконструкцією. Минув
час, а віз і нині там. З року в рік на
реконструкцію будівлі не знаходять
коштів.
Оригінальна польська будівля
є пам’яткою архітектури місцевого
значення. Вона побудована у стилі
академічного класицизму ще у 1930
році. Її архітектор – Казимир Лялевич.
Спершу в приміщенні був Польський
державний земельний банк, пізніше,
за радянських часів, тут облаштували
Будинок офіцерів. Згодом приміщення перейшло у відання Міністерства
оборони, яке здавало споруду в оренду. Наймачі нерухомості були ладні
викупити приміщення і утримувати
його в належному стані. Втім спочатку
Міноборони дало на це добро, а згодом з’явилися додаткові умови, про
які очевидці тих подій говорять із по-

НЕВДАЛА СПРОБА
Ірина КАЧАН

У Луцьку знову заговорили про
перейменування вулиць. Нині під прицілом
опинилася вулиця, названа на честь видатної
меценатки й фундаторки Луцького братства
Галшки Гулевичівни, що в Старому місті. Їй
запропонували повернути історичну назву –
Вірменська.
Із такою ініціативою до депутатів Луцької
міської ради звернувся Центр культури вірмен
Волині «Лори Бед». За словами очільника організації Каджика Даніеляна, ця вулиця упродовж
500 років мала назву Вірменська. До того ж, нині
там збереглися залишки вірменської церкви і
цвинтаря. На думку представника вірменської
громади, перейменувавши цю вулицю, депутати
встановили б історичну справедливість.
«Я багато спілкувався зі старожилами Луцька, і мені розповідали, що ця вулиця мала назву
Вірменська. Там була церква, але за часів комуністичної влади її спалили й переобладнали
на житловий будинок. Цю інформацію можна
знайти в дисертаціях науковців, що писали про
національні меншини на Волині. Важливо, що
вірмени – не такі вже й випадкові люди в Луцьку. Адже навіть вони доклалися до будівництва
Луцького замку», – зауважує пан Даніелян.
На думку начальника відділу охорони культурної спадщини міського управління культури
Петра Троневича, ініціатива Центру культури вірмен Волині дуже слушна, бо теперішня вулиця
Галшки Гулевичівни справді раніше упродовж
п’яти століть поспіль називалася Вірменською. Та
й за останні 50 років вона тричі змінювала назву.
Власне про це нещодавно міркували на засіданні комісії міськради з питань впорядкування
назв вулиць міста. І більшість членів комісії підтримали ініціативу Хаджика Даніеляна, визнавши її слушною й історично обґрунтованою. Та
розуміючи, що місцеві жителі можуть забракувати ідею з перейменуванням, запропонували

смішкою. Пізніше на приміщення претендував банк, і зрештою у 2011 році
будівля перейшла до Міністерства
освіти, яке передало її Луцькому національному технічному університету.
Згодом, на початку 2012 року, долею Будинку офіцерів став перейматися колишній голова Волинської
облдержадміністрації Борис Клімчук,
який клопотав, аби приміщення дісталося артистам обласної філармонії.
Втім його таки втримали освітяни, але
не зберегли.
Представники університету кажуть, що Будинок дістався їм у понівеченому вигляді. Мовляв, попередні
власники забрали все, що могли. Тут
навіть відсутній де-не-де паркет, вирізано проводку, знято люстри, дверні коробки, унітази. У колишньому
диско-залі видно сліди пожежі, дах
сиплеться. З 2011 року тут вставили
вікна на другому поверсі та поставили
нову щитову для проведення електроенергії. Аби в приміщенні не розважалася молодь і волоцюги, вікна і двері
позабивали.
Про те, що це пам’ятка архітектури, нагадують таблички на фасаді.

Втім примітка «охороняється державою» тут – як знущання.
Проректор ЛНТУ з адміністративно-господарської роботи Микола
Баховський каже, що ситуація з минулого року на краще не змінилася. От
лише суми, які потрібні для ремонту
приміщення, збільшуються. Якщо
торік ішлося про вісім мільйонів гривень, то нині про цілих п’ятнадцять.
«Нічого не змінилося. Як було, так
і є: грошей немає, тому нічого не робимо, а лише охороняємо. Там зараз працює четверо охоронців», – розповідає
Баховський.
Освітяни запевняють, що щороку
звертаються до представників влади
по допомогу, втім ніхто нічого не робить, а лише обіцяє.
«Були різні пропозиції, але ми ще
конкретно не можемо ухвалити рішення, що робити з приміщенням:
чи його передати комусь, якщо ми не
можемо осилити, чи що. Такі варіанти
розглядаємо, аби віддати його у Фонд
держмайна. Якщо за кілька наступних місяців це питання не зрушить
з місця, то ми будемо клопотати перед Міністерством, аби у нас забрали

будинок. Бо використовувати його
в такому вигляді ми не можемо, та й
утримувати це приміщення накладно, адже зарплату платимо сторожам,
електроенергію використовуємо. Нині
лише витрати, але робіт жодних. Ми
прийняли його у такому вигляді, як
є», – розповідає Баховський.
Представники Волинської облдержадміністрації, очевидно, теж долею
Будинку офіцерів не переймаються
зовсім. Мовляв, він має балансоутримувача, тому той нехай і опікується
цим питанням. І в такі моменти ще
більш іронічний вигляд має напис на
пам’ятці архітектури: «Охороняється
державою».

СПЕРШУ – АСФАЛЬТ, ПОТОМУ –
ІСТОРИЧНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

ЛУЧАНИ ПРОТИ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦІ ГАЛШКИ ГУЛЕВИЧІВНИ НА ВІРМЕНСЬКУ

компромісне рішення – частині вулиці лишити
назву Галшки Гулевичівни, а іншу – таки перейменувати на Вірменську. Як варіант.
Однак знайти компроміс із жителями вулиці
депутатам не вдалося. Чого й слід було очікувати.
Під час виїзного засідання комісії міської
ради з питань впорядкування назв вулиць міста 23 січня депутати Сергій Григоренко, Андрій
Осіпов, Богдан Шиба, Петро Савчук, Аскольд
Пекарський упевнилися – вносити це питання до
порядку денного січневої сесії Луцькради не варто. Адже лучани можливістю перейменування
їхньої вулиці обурені. А їх тоді зібралося близько
трьох десятків.
«Краще візьміться за щось корисне», – звучало від людей.
І занепокоєних громадян депутати почули.
Зрештою пообіцяли, що назву вулиці не зміню-

ватимуть. І навіть не розглядатимуть цього питання на сесії.
Натомість зійшлися на тому, що для Вірменської підшукають інше місце. Наразі найкращий
варіант – назвати так площу перед Лютеранською
кірхою, що неподалік. Та поки це на рівні ідеї. Як і
пропозиція Богдана Шиби назвати Вірменським
кварталом ту частину Старого міста, в якій свого
часу компактно проживали вірмени.
До слова, спроба пояснити жителям вулиці
ідею щодо перейменування обернулася депутатам докорами з приводу занедбаного стану дорожного покриття. Тож мешканці цілком справедливо підняли питання щодо продовження
робіт з благоустрою вулиці Галшки Гулевичівни,
частина якої врита ямами. Як зауважив секретар
Луцької міськради Сергій Григоренко, передусім
слід підрахувати, скільки коштів потрібно на бла-

гоустрій вулиці. А далі, мовляв, дасться знати.
«Є стереотип, що перейменування вулиць –
це неймовірно дорога процедура як для бюджету,
так і для самих мешканців. Насправді в разі перейменування вулиці громадянин не несе жодних
витрат, навіть прописку не треба змінювати», –
пояснює депутат-юрист Андрій Осіпов.
Парадоксально, але, як зауважив Сергій Григоренко, управління архітектури в особі його
начальника Леоніда Герасимюка виступає проти
перейменування вулиць. Мотивація направду
дивує: «В умовах глибокої економічної кризи,
проведення АТО управління архітектури вважає
не на часі питання перейменування вулиць, яке
потребує великих бюджетних витрат».
«Це абсурд, коли чиновник поширює облуду
й кидає тінь на добру справу. Тому мерія має подбати, аби лучани знали більше про процедуру
перейменування вулиць і не боялися таких змін.
Усе-таки треба відходити від радянського минулого і вшановувати тих, хто того направду вартий», – зауважив Андрій Осіпов.
І справді, в обласному центрі ще лишилися
вулиці й провулки, які варто було б перейменувати, як-от вулиця імені комуністичного діяча
Дем’яна Коротченка.
Найближчим часом члени комісії міркуватимуть над тим, яким вулицям у Луцьку можна надати імена знаного архітектора Сергія Тимошенка і видатного громадського діяча й письменника
Євгена Сверстюка. Годилося би в центрі, кажуть
депутати. Та чи будуть згодні люди на такі зміни?
Допоки збиватимуть взуття у ямах на своїх вулицях – сумнівно.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

2 ЛЮТОГО
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.20, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.10, 21.55 Д/ф
10.35 Х/Ф «ЗАПРОШЕННЯ»
12.25 Утеодин з Майклом
Щуром
13.20 Вікно в Америку
13.55 Казки Лірника Сашка
14.10 Чоловічий клуб
14.40 Чоловічий клуб. Бокс
15.40 Euronews
15.55 Книга ua
16.30 Х/Ф «ЗАКОХАНІ
НЕВРОТИКИ»
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
21.40, 05.45 Теніс. Кубок
Федерації. Щоденник
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.40 Телевистава «Сто тисяч»

ВІВТОРОК

3 ЛЮТОГО
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.20, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.30, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.10, 16.25, 17.25 Д/ф
11.00, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.00 Уряд на зв’язку з
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.10 Хто в домі хазяїн?
14.40 Фольк-music
16.05 Euronews
18.15 Новини. Світ
21.40, 05.45 Теніс. Кубок
Федерації. Щоденник
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.40 Х/Ф «ЗАПРОШЕННЯ»
04.10 В гостях у Д.Гордона

Хроніки ЛЮБАРТА
№3 (204)
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.05, 01.15 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12.20, 12.55 Т/с «Ворожка»
13.30 Д/с «Сліпа»
14.00, 14.55, 15.50, 03.40
«Сімейні мелодрами - 4»
17.10, 02.00 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Сімейний бізнес»
22.00 «Гроші»
23.35, 04.25 Т/с «Касл»
00.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВИЙ РІВЕНЬ»
07.35 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР.
ПОСТРІЛ ІЗ МИНУЛОГО»
09.30 Т/с «Професіонал»
17.30 «Люстратор 7.62»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Ментовскі війни-6»
21.30 «ДжеДАІ»
22.00 Т/с «Меч»
00.00 Х/Ф «ЄГЕР»
01.55 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.05, 01.15 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12.20, 12.55 Т/с «Ворожка»
13.30 Д/с «Сліпа»
14.00, 14.55, 15.50, 03.50
«Сімейні мелодрами - 4»
17.10, 02.00 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Сімейний бізнес»
22.00 «Принци бажають
познайомитися 2»
23.35, 04.25 Т/с «Касл»
00.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «ППС-2»
16.30, 19.00 Т/с «Ментовскі
війни-6»
22.00 Т/с «Меч»
00.00 Х/Ф «ЛІКАРЯ
ВИКЛИКАЛИ?»
01.55 Х/Ф «ВІДЬМА»

ІНТЕР
05.15 «Подробиці тижня»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 11.05, 12.25 Х/Ф
«ЦИГАН»
11.00 «Новини. Дайджест»
13.15, 14.20 «Сімейний суд»
15.25, 16.15 «Чекай на мене»
18.10, 19.00 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45 Т/с «Гречанка»
22.30, 04.20 Т/с «Будинок біля
великої річки»
00.20 Х/Ф «ЧОЛОВІК НА
ГОДИНУ»
03.25 М/ф «Пригоди капітана
Врунгеля»

МЕГА
06.00, 15.10 У пошуках істини
06.50, 14.20 Британія: історія
успіху
07.40, 13.30 Смертельний
двобій
08.30 Вражаючі кадри
09.20, 18.30 Далеко і ще далі
10.10 Дивовижна Корсика
11.00 Зграя
11.50, 21.50 Шукачі
неприємностей
12.40, 13.10, 17.40, 18.10
Скарби зі звалища
16.00, 21.00 Паразити.
Вторгнення
16.50 Мисливець і жертва
19.20, 20.10 Секретні території
22.40 Народжені мусонами
23.30 Покер
00.20 Таємниці слідства
01.20 Шокуючі кадри
02.10 Авіакатастрофи зблизька

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35, 03.10 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.50 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20, 03.40 Т/с «Готель
«Президент»
14.20 «Судові справи»
15.30, 16.15 «Сімейний суд»
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
22.30, 04.20 Т/с «Будинок біля
великої річки»
00.20 Т/с «Циган»

МЕГА
06.00, 15.10 У пошуках істини
06.50, 14.20 Британія: історія
успіху
07.40, 13.30 Смертельний
двобій
08.30 Вражаючі кадри
09.20, 18.30 Далеко і ще далі
10.10 Дивовижна Корсика
11.00 Мегапавуки
11.50, 21.50 Шукачі
неприємностей
12.40, 13.10, 17.40, 18.10
Скарби зі звалища
16.00, 21.00 Паразити.
Вторгнення
16.50 Зграя
19.20, 20.10 Секретні території
22.40 Народжені мусонами
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 Таємниці слідства
01.20 Шокуючі кадри
02.10 Містична Україна
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СТБ
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.30 «Зіркове життя.
Знамениті бомжі»
09.25 «Зіркове життя. Битва
за дітей»
10.20 Х/Ф «БУДЬТЕ МОЇМ
ЧОЛОВІКОМ...»
12.00 Х/Ф «КАВКАЗЬКА
ПОЛОНЯНКА, АБО НОВІ
ПРИГОДИ ШУРИКА»
13.40, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
14.35 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Зіркове життя. Як
зберегти сім’ю»
21.00 «Містичні історії-6 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.50 «Один за всіх»
01.00 Х/Ф «ЧАС БАЖАНЬ»
02.45 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.50 Події тижня з Олегом
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.40, 05.30 Події
09.15, 04.55 Реальна містика
10.00 Т/с «Анютине щастя»
13.45, 15.25 Т/с «Слід»
18.00, 04.10 Т/с «Безсмертник»
19.45, 02.25, 03.10 «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Рік у Тоскані»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «МЕРЗЛА ЗЕМЛЯ»

СТБ
05.15 У пошуках істини
05.55, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя. Як
зберегти сім’ю»
09.15 «Зіркове життя. Зіркові
зради»
10.15 Х/Ф «МОСКВА ЛОПУШКИ»
12.05, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.00 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.10 «Зіркове життя. Кохання
з другого погляду»
21.00 «Містичні історії-6 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
00.25 Х/Ф «КИТАЙСЬКИЙ
СЕРВІЗ»
02.20 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.25 Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.55 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Сестра моя, Любов»
11.50, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
18.00, 04.10 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Рік у Тоскані»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Операція
«Ляльковод»

5

ICTV
05.20 Служба розшуку дітей
05.25 М/с «Том і Джері»
06.10, 19.15 Надзвичайні новини
06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.05 Х/Ф «ДНІ РУЙНУВАНЬ»
12.00, 13.15 Х/Ф «ЗОРЯНИЙ
ДЕСАНТ»
14.45, 16.15 Х/Ф «ЗОРЯНИЙ
ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦІЇ»
16.50 Х/Ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ-3.
МАРОДЕР»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Дістало!
21.15 Свобода слова
23.55 Х/Ф «КОЛОНІЯ»
01.30 Х/Ф «ПАСАЖИР 57»
02.50 Вражаючі сюжети про
роботу поліції

ЗІРКОВІ НОВИНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА
РАДІОМЕРЕЖА ВІДМОВИЛАСЯ
ВІД РОСІЙСЬКОЇ МУЗИКИ
navsi100.com

«Р

адіокомпанія Ґала» з позивним «Ґала радіо» перейменувалася на «Радіо Єс» і повністю вилучила
зі свого ефіру музику російською мовою та пісні російських виконавців. Ці нововведення супроводжують зміну власників радіоканалу. Новий власник – європейська
компанія, що володіє мережею радіостанцій у Європейському Союзі, повідомляють «Українські новини».
Відмова від російської музики та мови – не єдині
зміни в мовній політиці станції. Нове керівництво заявляє, що українська музика звучатиме тільки українською мовою. Обіцяють збільшити її частку в ефірі до
половини і кажуть, що буде це переважно поп-рок.
Радіомережа володіє ліцензією на мовлення у 12
великих містах в цілій Україні. Мовлення в Сімферополі, Донецьку й Луганську наразі призупинено, проте
компанія готова брати участь у подальших конкурсах
на право звучати в нових містах.

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин
06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.55, 19.00 Стажисти
09.20 Т/с «Татусеві дочки»
13.55 Х/Ф «ЧАКЛУНКА»
16.00 Х/Ф «ПРАКТИЧНА МАГІЯ»
18.00, 01.55 Репортер
18.20, 01.10 Абзац!
21.00 Х/Ф «П’ЯТИЙ ВИМІР»
23.15 Х/Ф «АНАКОНДА:
ПОЛЮВАННЯ НА ПРОКЛЯТУ
ОРХІДЕЮ»
02.00 Служба розшуку дітей
02.05 Х/Ф «ПЕРУКАРНЯ»
03.35 Т/с «Пліткарка-5»
04.20 Зона ночі
05.10 25-й кадр

ICTV
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35, 20.15 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45, 02.15 Т/с «У полі зору»
11.25, 13.15, 16.55 Т/с «Бомбило»
13.40 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.40, 16.15 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.15 Т/с «Лісник»
23.00 Х/Ф «ВАНТАЖ 200»
00.45 Х/Ф «МОНТАНА»

УКРАЇНК
УКРАЇНКА УВІЙШЛА
ДО
Д
О ТРІЙ
ТРІЙКИ
ФІНАЛІ
ФІНАЛІСТОК
«МІС ВС
ВСЕСВІТ 2014»
Tablo ID

У

кра
країнська
учасниця «Міс
Всесвіт 2014» Діана ГаркуВсе
завоювала звання другої
ша зав
Віце-міс, потрапивши до трійки
Віце-мі
фіналісток
конкурсу. Корона
фіналіс
«Міс В
Всесвіт 2014» дісталася 22річній колумбіці Пауліні Вега.
Також до п’ятірки фіналісток
потрапили дівчата
л
з Нідерландів, Ямайки та
США.
Президент «Міс Україна-Всесвіт» Олександра Ніколаєнко-Раффін зауважила, що Діана блискуче виступила на конкурсі. «Вона
була в кроці від перемоги і корони «Міс Всесвіт-2014»,
але у зв’язку з недосвідченістю і нервозністю вона не так
добре відповіла на перше запитання від членів журі. На
другому запитанні вже серйозно реабілітувалася і зібралася, виявила патріотизм і зуміла своєю відповіддю
привернути увагу світової громадськості до ситуації в
Україні, – прокоментувала Раффін. – «Друга Віце-міс
Всесвіт» – це чудовий результат для нас, і ми пишаємося нашою Діаною і нашою країною. У такий складний і
не конкурсний час для всіх нас ми це заслужили».
Нагадаємо, торік наша учасниця «Міс Всесвіт 2013»
Ольга Стороженко потрапила лише до десятки найкращих.

ЕКС-ЛІДЕР «ЛЯПИСА
ТРУБЕЦКОГО» МІХАЛОК
ПОПРОСИВСЯ ЖИТИ В УКРАЇНІ

03.40 Вражаючі сюжети про

Tablo ID

роботу поліції

олишній лідер білоруського гурту «Ляпис Трубецкой», а нині фронтмен гурту «Brutto» Сергій Міхалок офіційно попросив права на постійне проживання в
Україні. З проханням допомогти в цьому рокер звернувся
до віце-прем’єр-міністра – міністра культури В’ячеслава
Кириленка, йдеться у «Facebook» міністерства.
Міхалок пояснив, що підтримка гуртом «Ляпис
Трубецкой» революційних подій в Україні негативно і
вороже сприймає влада Білорусі та Росії, які створюють перешкоди для повноцінного творчого процесу.
Тому лідер «Brutto» та його продюсер, не відмовляючись від білоруського громадянства, вирішили отримати право на постійне проживання в Україні.
Сергій Міхалок розповів, що у 2015 році його гурт
планує два всеукраїнські концертні тури, запис нового
альбому та кліпів в Україні.
У Мінкульті повідомили, що В’ячеслав Кириленко звернувся з листом до міністра внутрішніх справ
України Арсена Авакова з проханням «якнайшвидше
надати дозвіл на постійне проживання в Україні Сергію Міхалоку та Антону Азізбекяну».

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.15 Репортер
08.05 Стажисти
09.30 Т/с «Щасливі разом»
15.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.35 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «ЗГАДАТИ ВСЕ»
23.50 Х/Ф «АНАКОНДА: ЦІНА
ЕКСПЕРИМЕНТУ»
02.20 Т/с «Пліткарка-5»
04.30 Зона ночі
05.30 25-й кадр
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СЕРЕДА

4 ЛЮТОГО

КІНОДЕБЮТ РЕЖИСЕРКИ З
РІВНОГО ПЕРЕМІГ НА МІЖНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛІ В ІТАЛІЇ
navsi100.com
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січня 2015 року український короткометражний
фільм «Давай не сьогодні» режисерки Христини
Сиволап, уродженки Рівного, було визнано найкращим на 26 міжнародному кінофестивалі в Трієсті в
Італії. Стрічка перемогла у номінації «The TFF SHORTS
AWARD for the Best Short Film» і отримала грошову винагороду в дві тисячі євро.
Стрічка «Давай не сьогодні» стала дебютною роботою молодої української режисерки, проект якої
переміг на п’ятому відкритому конкурсі кінопроектів
Держкіно й отримав стовідсоткове бюджетне фінансування. Сценарій до фільму написали Христина Сиволап з чоловіком Олексієм Сиволапом. Головні ролі у
фільмі зіграли Володимир Задніпровський та Алла Соколова. Виробництво – «Директорія кіно» (Україна).

У ПРОКАТ ВИХОДИТЬ
П’ЯТИРАЗОВИЙ НОМІНАНТ
НА ПРЕМІЮ «ОСКАР»
navsi100.com

В

український прокат виходить фільм «Одержимість», у якому режисер Демьєн Шазелл оповідає
драматичну історію про мрію, музику, великі амбіції
творчої людини та вміння тримати ритм.
«Фільм «Одержимість» Демьєна Шазелла здобув
аж п’ять номінацій на премію «Оскар», серед яких
«найкращий фільм» та «найкраща чоловіча роль другого плану». Стрічка у своїй колекції вже має гран-прі
та приз глядацьких симпатій найбільшого фестивалю
Північної Америки «Санденс» та «Золотий глобус».
«Одержимість» сподобається всім шанувальникам
джазу та психологічно напружених сюжетів. Історія
фільму частково заснована на власному досвіді Шазелла, і він досить довго намагався знайти гроші для зйомок. Виконавець головної ролі Майлз Теллер з 15 років
грає на барабанах, але спеціально для «Одержимості»
він відвідував додаткові репетиції, до знімань у фільмі
не залучали дублерів, а від інтенсивної гри у Теллера
справді йшла кров», – розповів «Cultprostir» Ілля Дядик, програмний директор «Артхаус трафік».
«Одержимість» виходить у прокат 22 лютого.

ДОВКОЛА РОСІЙСЬКОЇ
КАРТИНИ «МАТИЛЬДА»
РОЗГОРАЄТЬСЯ СКАНДАЛ
vchaspik.ua

А

мериканський кінопродюсер Девід Уайсмен зажадав
у продюсерів фільму «Матильда» Олексія Учителя і
Володимира Винокура виплатити йому компенсацію за
порушення умов підписаного в 2012 році контракту про
спільне виробництво картини. Уайсмен надіслав російським партнерам лист, в якому підкреслив, що почавши
знімання фільму без участі американця, ті порушили
договір і повинні за його умовами виплатити пеню. У
разі відмови юристи продюсера пригрозили не допустити участі «Матильди» у міжнародних фестивалях і виходу фільму в закордонний прокат.
Роботу над «Матильдою» компанія Олексія Учителя ТПО «Рок» та Фонд Володимира Винокура ведуть з
2010 року. Крім того, у підготовці проекту брав участь
продюсер Владислав Москальов, але вийшов з нього в
серпні 2012 року. За словами Уайсмена, він підключився до роботи над фільмом у 2012 році.
«Матильда» оповідає про роман імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської.
Наразі продюсерами фільму «Матильда» числяться три людини: Олексій Учитель, Олександр Достман і
Володимир Винокур. Режисером фільму виступає сам
Учитель, який взяв за основу фінальний варіант сценарію, що його підготував Олександр Терехов.

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА

УТ1
06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.20, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
11.00, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.25 Казки Лірника Сашка
14.35 Школа Мері Поппінс
14.55, 02.40 Як ваше здоров’я?
15.30 Euronews
15.50 Інша музика з Олексієм
Коганом
16.15 Т/с «Сержант Рокка»
18.15 Новини. Світ
21.40, 05.45 Теніс. Кубок
Федерації. Щоденник
22.00 Слідство. Інфо
22.25 Слово
22.30 Мовний бар
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
03.10 Телевистава «Пора
жовтого листя». (1) 1 с.
04.10 В гостях у Д.Гордона

ЧЕТВЕР

5 ЛЮТОГО
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.30, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
11.00, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.20 Слідство. Інфо
12.45, 22.25 Слово
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Як це?
14.15 Світло
14.45 Надвечір’я
15.40 Euronews
15.55 Х/Ф «ЛОНДОНСЬКА
РІЧКА»
17.30 Д/ф
18.15, 02.20 Новини. Світ
21.40, 05.45 Теніс. Кубок
Федерації. Щоденник
22.00 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.30 Мовний бар
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «ПОРА ЖОВТОГО
ЛИСТЯ»
04.10 «Надвечір’я»

29 січня 2015 року
1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«Телевізійна служба новин»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.05, 01.15 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12.20, 12.55 Т/с «Ворожка»
13.30 Д/с «Сліпа»
14.00, 14.55, 15.50, 03.40
«Сімейні мелодрами - 4»
17.10, 02.00 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Сімейний бізнес»
22.00 «Поверніть мені красу»
23.35, 04.25 Т/с «Касл»
00.25 Т/с «Терпкий смак
кохання»
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40, 14.50, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ПОЛЮВАННЯ НА
АСФАЛЬТІ»
13.45 Д/п «Нові технології
війни»
15.50 Д/п «Шоста передача»
16.30, 19.00 Т/с «Ментовскі
війни-6»
22.00 Т/с «Меч»
00.00 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ»
01.55 Х/Ф «ПОСТРІЛ У ТРУНІ»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.15
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.05, 02.55 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12.20, 12.55 Т/с «Ворожка»
13.30 Д/с «Сліпа»
14.00, 14.55, 15.50 «Сімейні
мелодрами - 4»
17.10, 03.40 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Сімейний бізнес»
22.00 «Сказочная Русь»
22.30 «Право на владу - 2»
00.35 Х/Ф «ЛУКАС»
02.05 Т/с «Терпкий смак
кохання»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «РОЗЖАЛУВАНИЙ»
11.35 Х/Ф «ТРИДЦЯТОГО
ЗНИЩИТИ»
14.25 «Відеобімба»
16.30 Т/с «Ментовскі війни-6»
19.00 Х/Ф «ЗА МЕЖАМИ
ЗАКОНУ»
21.30 «Буде бій». Всесвітня
серія Боксу WSB: Ukraine
Otamans (Украина) - Atlas Lions
(Марокко)
00.10 Х/Ф «ОСОБИСТИЙ
НОМЕР»
02.05 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.50 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20, 03.35 Т/с «Готель
«Президент»
14.20 «Судові справи»
15.30, 16.15 «Сімейний суд»
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
22.30, 04.20 Т/с «Будинок біля
великої річки»
00.20 Т/с «Банкірши»

МЕГА
06.00, 15.10 У пошуках істини
06.50, 14.20 США: справжня
історія
07.40, 13.30 Смертельний
двобій
08.30 Вражаючі кадри
09.20 Далеко і ще далі
10.10, 22.40 Народжені
мусонами
11.00 Мегакішки
11.50, 21.50 Шукачі
неприємностей
12.40, 13.10, 17.40, 18.10
Скарби зі звалища
16.00, 21.00 Паразити.
Вторгнення
16.50 Зграя
18.30 У пошуках пригод
19.20, 20.10 Секретні території
23.30 Покер
00.20 Таємниці слідства
01.20 Шокуючі кадри
02.10 Ворог у вашому домі

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.50 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20, 03.35 Т/с «Готель
«Президент»
14.20 «Судові справи»
15.30, 16.15 «Сімейний суд»
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
22.30, 04.20 Т/с «Будинок біля
великої річки»
00.20 Т/с «Банкірши»

МЕГА
06.00, 15.10 У пошуках істини
06.50, 14.20 США: справжня
історія
07.40, 13.30 Смертельний
двобій
08.30, 04.40 Вражаючі кадри
09.20 Далеко і ще далі
10.10, 22.40 Народжені
мусонами
11.00 Мисливець і жертва
11.50, 21.50 Шукачі
неприємностей
12.40, 13.10, 17.40, 18.10
Скарби зі звалища
16.00, 21.00 Паразити.
Вторгнення
16.50 Мегапавуки
18.30 У пошуках пригод
19.20, 20.10 Секретні території
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 Таємниці слідства
01.20 Шокуючі кадри

СТБ
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Зіркове життя.Кохання с
другого погляду»
09.05 «Зіркове життя. Дітизлочинці»
10.10 «Моя правда. Бідна
Настя»
11.00 «Моя правда. Мітя Фомін
Безпритульний шоу-бізнесу»
12.00, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.55 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.10 «Зіркове життя. Зіірки із
сиротинця»
21.00 «Містичні історії-6 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про
секс 2»
00.25 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКІ ТА
ЗЛОДІЇ»
02.15 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.25 Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.55 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Сестра моя, Любов»
11.50, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
18.00, 04.10 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Рік у Тоскані»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Операція
«Ляльковод»

СТБ
05.45 У пошуках істини
06.25, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Зіркове життя. Зірки з
сиротинця»
09.50 «Моя правда. Томас
Андерс. Сповідь маріонетки»
10.50 «Моя правда. Ірина
Апексимова. Cльози залізної
леді»
11.50, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.45 «МастерШеф»
18.35 Т/с «Коли ми вдома»
19.00 «Зіркове життя. Мій
батько-ангел»
21.00 «Містичні історії-6 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого
тіла 2»
00.25 Х/Ф «ІНТЕРДІВЧИНА»
03.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.25 Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.55 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Сестра моя, Любов»
11.50, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
18.00, 04.10 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Рік у Тоскані»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Операція
«Ляльковод»

ICTV
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Студія Вашин´тон
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45, 02.25 Т/с «У полі зору»
11.25, 13.15, 16.55 Т/с «Бомбило»
13.40 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.40, 16.15 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Україна. Код унікальності
21.15 Т/с «Лісник»
23.05 Х/Ф «ЛЮДИНА НІЗВІДКИ»
00.55 Х/Ф «ВАНТАЖ 200»
03.45 Вражаючі сюжети про
роботу поліції

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.10 Репортер
08.05 Стажисти
09.25 Т/с «Татусеві дочки»
15.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.25 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «МАТРИЦЯ»
23.45 Х/Ф «АНАКОНДА:
КРИВАВИЙ СЛІД»
02.15 Служба розшуку дітей
02.20 Т/с «Пліткарка-5»
03.45 Зона ночі
04.45 25-й кадр

ICTV
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45, 02.40 Т/с «У полі зору»
11.25, 13.15, 16.55 Т/с «Бомбило»
13.35 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.40, 16.15 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
21.15 Т/с «Лісник»
23.05 Х/Ф «СИБІРЯК»
00.50 Х/Ф «МОНГОЛ»
04.05 Вражаючі сюжети про
роботу поліції

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.20 Репортер
08.05 Стажисти
09.40 Т/с «Щасливі разом»
15.50, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.35 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «МАТРИЦЯ 2»
23.45 Х/Ф «ОЗЕРО СТРАХУ 3:
ТИХИЙ ВИР»
02.25 Служба розшуку дітей
02.30 Т/с «Пліткарка-5»
04.35 Зона ночі
05.30 25-й кадр
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ДОРОГІ ДЕПУТАТИ

НОВЕНЬКІ
І СКРОМНЕНЬКІ

У новоспеченого депутата Ігоря
Лапіна задекларовано за 2013 рік півтори тисячі гривень доходів. Усе це
– заробітна плата. Його сім’я заробила 148 тисяч гривень, з них заробітна
плата становить 16,8 тисяч гривень.
Незважаючи на мізерні доходи, депутат задекларував три земельні ділянки сумарною площею в 8500 кв. м та
інше нерухоме майно площею в 1288
кв. м. Сім’я декларанта мала в 2013
році земельну ділянку площею 2500
кв. м., три квартири площею 33, 105 та
57 кв. м, а також будинок площею 187
кв. м і садовий будинок в 20 кв. м. Також депутат задекларував автомобіль
«Mitsubishi Lancer» 2007 року. Сім’я
користується автомобілем «MercedesBenz 4.200», 126 та «KIA Cerato 2000».
Окрім цього, в декларації нардепа
зазначений внесок до статутного капіталу товариства, підприємства, організації в розмірі 36 тисяч гривень. Утримання майна нардепу обійшлося у 50
тисяч гривень, а погашення кредиту з
відсотками – майже 55 тисяч гривень.
У декларації депутата Ігоря Гузя
записано за 2013 рік нуль власних доходів. Усе – доходи членів сім’ї. Серед
таких дружина Ігоря Гузя Оксана,
яка заробила протягом 2013 року 131
656,92 гривень. Нерухомого майна немає, але є автомобіль «Hyundai Sonata»,

МІЛЬЙОНІВ
гривень

МІЛЬЙОНІВ
гривень

ТИСЯЧ
гривень

1500
гривень

Ігор Гузь

237,5

Ігор Лапін

11,3

Юрій Савчук

МІЛЬЙОНІВ
гривень

18,1

Ігор Єремеєв

25,3

Степан Івахів

С

еред народних депутатів
нового скликання шестеро
волинян. Усі, окрім Ігоря
Лапіна, який переміг у Луцьку, та
Ігоря Гузя, який виграв ВолодимирВолинський округ, уже сиділи
в кріслі нардепа. Незабаром
депутати змушені будуть подати
декларації про доходи за 2014 рік, а
поки що проглянемо, що заробили
і чого нажили обранці громади чи
їхні сім’ї впродовж 2013 року.

Сергій Мартиняк

Тетяна ГРІШИНА

0

гривень

ЩО В ГАМАНЦЯХ

ВОЛИНСЬКИХ НАРДЕПІВ?
2,0, який знову ж таки записаний на
сім’ю. На сім’ю Гузя записані усі фінансові зобов’язання. Наприклад, утримання майна (20 тис. грн), погашення
основного кредиту (35,2 тис. грн) та
відсотків за позикою (26,3 тис. грн).

БУВАЛІ В БУВАЛЬЦЯХ
ВАЖКОАТЛЕТИ

Ігор Єремеєв заробив у 2013 році
11 мільйонів 362,1 тисячі гривень.
Його сім’я (дружина та мати) мали
заробіток у 86,3 тисячі гривень. При
цьому левову частку доходу складали для Ігоря Мироновича дивіденди
та відсотки (11,1 млн грн). Ще 229,7
тисяч гривень – це заробітна плата.
Протягом 2014 року депутат отримав
подарунків та призів на суму в 8 тисяч
гривень. Заробітна плата членів його
сім’ї склала 62,9 тисяч гривень.
На депутата записані дві земельні
ділянки площею в 20 та 142 тисячі кв.
м, гараж (23,3 кв. м), квартира (323.4
кв. м), а також садовий будинок (162.9

кв. м), який депутат придбав у власність за 101 тисячу гривень.
На сім’ю нардепа записано дві
квартирки площею в 199 та 60 кв. м.
В автопарку мільйонера три орендовані автомобілі – «Mercedes Benz S500»,
«Lexus LX570» та «Chevrolet Express»
легковий пасажирський 5300. На ці
транспортні засоби в звітному році
Єремеєв витратив 187,7 тисяч гривень.
Окрім цього, нардеп задекларував катер «Bombardier Challenger180». Сім’я
нардепа їздить на «Porsche Cayenne
Turbo». На рахунку в нардепа нараховувалося 6, 4 мільйона гривень. Його
сім’ї – 415 тисяч гривень. Втім серед
поповнень членів його сім’ї статутних рахунків – 3,1 мільйона гривень.
У 2013 році Ігор Миронович погасив
понад 73 мільйони гривень кредиту
разом з відсотками.
Бізнес-партнер Єремеєва Степан
Івахів заробив куди більше. Його доходи у 2013 році склали 18,1 мільйона
гривень, а його сім’ї – 1,1 мільйона

гривень. З них у Івахіва 14,2 мільйона
гривень дивіденди та відсотки (11,3
млн у членів сім’ї), 198,6 тисяч гривень
заробітної плати, 408,6 тисяч гривень
доходу від відчуження цінних паперів
та корпоративних прав і 3,2 мільйона
гривень інших доходів.
Практично усе нерухоме майно депутата записане на членів сім’ї. У 2013
році Івахів на себе задекларував лише
земельну ділянку площею в 112,6 тис.
кв. м та орендовану квартиру. Земельні ділянки сукупною площею в 39,8
тис. кв. м записані на сім’ю декларанта. Також члени сім’ї володіють двома
житловими будинками в 300 та 100 кв.
м, квартирами в 146,9 та 207,6 кв. м і
садовими будинками площею в 307,6
та 72,9 кв. м.
У 2013 році депутат задекларував
причіп як транспортний засіб, але його
сім’я має авто «Toyota Fj CRUISER» та
«RANGE ROVER EVOQUE». На рахунку в декларанта було 6,1 мільйона гривень, в тому числі 6 мільйонів вкладе-
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них у звітному році. Ще 58,3 мільйона
гривень – номінальна вартість паперів, які у власності мільйонера. Степан Івахів мав 6,5 мільйона гривень
вкладень до статутних капіталів. У
членів його сім’ї було задекларовано
півтора мільйона гривень на рахунку.
В 2013 році нардеп погасив майже 90мільйонну позику.
Сергій Мартиняк в декларації не
зазначив жодного члена сім’ї. Його доходи склали 25,3 мільйона гривень, в
тому числі 200 тисяч гривень – заробітна плата. Майже усі кошти – відсотки та дивіденди. 2,3 мільйона гривень
склав дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Цікаво,
що в числі доходів є також 30 тисяч
гривень матеріальної допомоги депутату. Народний депутат мав у власності землю площею в 10,6 тис. кв. м,
житловий будинок площею в 496,4 кв.
м, дві квартири по 113,3 та 55,4 кв. м.
Площа іншого задекларованого майна
– 603,1 кв. м. Серед транспортних засобів – «BMW X5» та «KIA SPORTAGE».
У 2013 році на рахунку в мільйонера було задекларовано майже 5 мільйонів гривень, а ще майже 200 мільйонів гривень – це внески до статутного
(складеного) капіталу товариства, підприємства, організації. З них 16,5 мільйона гривень внесено у звітному році.
Юрій Савчук заробив за 2013 рік
237,5 тисяч гривень, з них 200 тисяч
– це заробітна плата, а решта – матеріальна допомога. 14,7 тисяч гривень доходу отримала сім’я народного депутата. У власності пана Савчука земельна
ділянка площею в 3100 кв. м, квартирка на 9,13 кв. м. На сім’ю нардепа записані за результатом 2013 року земельна
ділянка площею в 1000 кв. м, будинок
площею у 313 кв. м та три квартири по
36,8, 27,39 та 134,6 кв. м.
У декларанта два легкові автомобілі: «Nissan Navara» та «Toyota Land
Cruiser 200», а також човен «Южанка»
1994 року. Члени сім’ї задекларували «Lexus RX 350». В 2013 році Юрій
Савчук та його сім’я погасили кредитні зобов’язання на суму в 371 тисячу
гривень разом з відсотками.

ПОРОБЛЕНО

ОЛІГАРХИ НЕ ГОЛОСУВАЛИ ЗА ВИЗНАННЯ РОСІЇ АГРЕСОРОМ
Верховна Рада України нарешті
визнала Росію державоюагресором. «За» проголосував 271
з 226 мінімально потрібних, хоча
зареєструвалося 289 народних
обранців. У переліку тих, хто не
голосував узагалі, опинилося й
троє волинських нардепів.
27 січня парламент затвердив
звернення до Організації Об’єднаних
Націй, Європейського Парламенту,
Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО,
Парламентської Асамблеї ОБСЄ,
Парламентської Асамблеї ГУАМ,
парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державоюагресором.
Депутати також закликали міжнародних партнерів визнати терористичними організаціями так звані «ДНР» і
«ЛНР», посилити санкції щодо Росії,
надавати Україні гуманітарну та військову допомогу.

ТРОЄ ВОЛИНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ-БАГАТІЇВ НЕ З’ЯВИЛИСЯ НА ВАЖЛИВЕ ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ

У заяві наголошується, що Росія
підтримує тероризм і блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і
безпеку. А тому парламент закликає
міжнародне співтовариство визнати
факт агресії проти України, окупацію
її території та посилити вимоги щодо
повернення до міжнародно визнаних
кордонів.

«Посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів (санкцій), щоб
зупинити російську агресію та примусити російське керівництво виконати
у повному обсязі усі пункти Мінських
домовленостей, припинити незаконну
окупацію Криму, звільнити усіх заручників та незаконно утримуваних

на території Російської Федерації громадян України, включаючи члена Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради
Європи Надію Савченко», – йдеться у
документі.
Не голосували за визнання Росії
державою-агресором троє депутатів
з Волині, обраних у мажоритарних
округах: Ігор Єремеєв, Степан Івахів
(група компаній «Континіум»), Сергій Мартиняк (АПК «Пан Курчак»).
До слова, вони відзначилися і 16 січня 2014 року, коли у Верховній Раді
минулого скликання відбулося скандальне голосування за «диктаторські
закони».
Як відомо, усі троє були відсутні в
парламенті у момент голосування проекту постанови. Сміємо припустити,
що Єремеєв з Івахівим не з’явилися
на засіданні, аби не ставити під ризик
свій бізнес. Не секрет, що Росія була і
залишається країною, куди ці нардепи-

бізнесмени експортують свою молочну продукцію, а зокрема сири.
Цікаво, що депутатська картка
Мартиняка була зареєстрована того
дня і цілий день пробула у «гнізді»
електронної системи голосування
«Рада», хоча письмово він не реєструвався.
За словами Олександра Пизи,
помічника-консультанта
нардепа,
Мартиняка 27 січня справді не було
на засіданні Верховної Ради. І депутат,
мовляв, особисто з’ясовуватиме в секретаріаті ВР, яким чином його картка
була зареєстрована.
Звісно, народний депутат може
бути відсутнім у парламенті з поважних причин, але варто зауважити, що
працівники секретаріату не перебувають у сесійній залі під час пленарного
засідання. Тож можна припустити, що
хтось таки користується депутатською
карткою Мартиняка.
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Тетяна ГРІШИНА

Л

уцька міська рада
28 січня затвердила
головний фінансовий
документ на 2015 рік – міський
бюджет. У нинішньому році, як і
в попередньому, він перевищує
один мільярд гривень.
Незважаючи на війну на сході,
нестабільну економічну ситуацію,
відсутність змін для покращення
ведення бізнесу, чиновники
міськради з оптимізмом
дивляться у прийдешній
фінансовий рік і навіть заявляють,
що бюджет 2015 року кращий,
аніж попередній. Критики
фінансового плану апелюють:
поступ у методах формування
фінансового плану є, але нове
податкове законодавство і
методика ухвалення бюджету
ще надто далека від принципів
обіцяної децентралізації влади.
Упродовж року, як свідчить практика минулих періодів, депутати вноситимуть десятки змін до бюджету та
корегуватимуть цифри. Але, як казав
Леонід Кравчук, маємо що маємо. І
про це далі детальніше.

БЮДЖЕТ
З БАГАТЬМА
НЕВІДОМИМИ

ЗМІНА ДОДАНКІВ

НОВІ ЗБОРИ –
НОВІ ЗАПИТАННЯ

Бюджетний рік місто закінчило
з непоганими показниками. Начальник управління бюджету та фінансів
Луцькради Лілія Єлова зазначила, що
в 2014 році бюджет було виконано на
101,1%. Порівняно з 2013 роком, доходи зросли на 2,2 мільйона гривень, або
на 0,7%. Видатки були профінансовані
на 98,8%, або на 1,093 млрд грн. Серед
основних боргів 2014 року – неоплачені видатки органами казначейства, які
на початок року склали 9,5 млн грн. До
слова, через затримки в казначействі,
як повідомив луцький міський голова Микола Романюк, міська рада розглядає варіант узагалі відмовитися від
послуг казначеїв, адже гроші просто
«зависають» у державних скарбницях.
На формування бюджету впливали зміни податкового законодавства.
Зокрема, відтепер до луцької казни
надходитиме на 15% менше податку
на доходи фізичних осіб: 60% замість
75-ти. Крім державного мита, що сплачується за місцем розгляду, і оформлення документів та державного мита,
пов’язаного з видачею паспортів громадян України, до бюджету міста зараховуватимуться також держмито за
придбання вексельних бланків, за дії,
пов’язані з одержанням патентів на
об’єкти права інтелектуальної власності та з видачею й оформленням закордонних паспортів.
Натомість скасовується торговий патент, збір за першу реєстрацію
транспортних засобів, субвенція на
утримання та ремонт доріг, яка раніше надходила з державного бюджету.
Її хочуть покрити за рахунок введення акцизного податку, збору за нерухомість та так званого податку на
розкіш – збору за нові авто з об’ємом
двигуна понад 3 тисячі куб. см. Серед
інших зборів, що мають наповнювати
місцевий бюджет, є туристичний збір
та екологічний податок (25%).

Серед основних новацій нового
бюджету – акцизний збір, податок на
дорогий транспорт та єдиний податок.
Це ті місцеві збори, які мусить затвердити міська рада.
Після довгих дискусій міськрада
ухвалила рішення встановити для
об’єктів житлової нерухомості податок в розмірі 2% від мінімальної
заробітної плати. При цьому оподатковуватимуть метри квартир, які
мають площу, більшу за 70 кв. м, а
також будинків, площа яких перевищує 140 кв. м.
Що ж стосується нежитлової
нерухомості, то депутати наполягли, аби зменшити розмір ставки до
0,25%. У первинному варіанті міська
рада пропонувала ставку в 1%, втім
зменшила її.
Депутат міської ради Юрій Вега
вважає, що проект рішення недопрацьований та потребує змін. Зокрема,
ні слова не сказано про недобудовані
об’єкти чи самовільне неузаконене
будівництво. Що ж до нежитлової
нерухомості, то депутат пропонував
не оподатковувати гаражі та гаражні кооперативи, які перебувають у
власності фізичних осіб, втім таку
пропозицію не підтримали. На думку обранця, несправедливим є те,
що прибудинкові об’єкти звільняють
від оподаткування, а гаражі в кооперативах – ні. Та й узагалі, говорили
депутати, база оподаткування, як і
роз’яснення податкової, нечіткі, або
й узагалі відсутні.
У міськраді ж пояснюють: за базу
оподаткування в 2015 році для житлової нерухомості використовуватимуть
положення 2014 року, а нинішній рік
лише для обчислення.
Не пройшли поправки, які пропонувала постійна комісія з питань
торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. Зокрема, пропонували
збільшити пільгу оподаткування для

будинків до 180 кв. м, зменшити ставку податку для житлової нерухомості до 1,5% та звільнити від податків
учасників АТО, учасників бойових дій
та членів сімей Небесної сотні. Щодо
останнього пункту, депутати апелювали тим, що він неграмотно викладений. Мовляв, такого юридичного
терміну як Небесна сотня нема. Втім
навіщо тоді потрібні депутати, якщо
вони не можуть його викласти у потрібній редакції?
39 з 41 депутата проголосували за
введення акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників тютюну, нафтопродуктів,
біодизелю та скрапленого газу. Такий
податок зараховуватиметься лише до
бюджетів органів місцевого самоврядування. Він замінить державну субвенцію для ремонту та будівництва
доріг.
Ставка податку становить 5%. У
той же ж час депутат Ігор Поліщук висловився проти введення такої ставки
податку для нафтопродуктів, адже це
призведе до збільшення ціни на пальне, а згодом і на всі групи товарів.
Непродуманою до кінця назвав
Поліщук і пропозицію щодо введення
транспортного збору. Він зараховується у розмірі 25 тисяч гривень з власників, чиї авто не старші за п’ять років
та мають об’єм двигуна в 3 тисячі куб.
м. Мовляв, авто «Audi A7», яке коштує
1,1 млн грн, не підпадає під сплату
цього податку, а «Honda Accord», яка
коштує значно дешевше, – підпадає,
бо має потрібний для збору об’єм двигуна.
Втім, як і у випадку з акцизним податком, у положення без можливості
маневру (на відміну від податку на нерухомість) місцеві ради поставив парламент. Ніби й децентралізація, втім
імперативні рішення нардепів все ще
керують процесом формування місцевої казни.

ПОДАТКОВА
ЗРІВНЯЙЛІВКА
Єдиний податок підприємці першої та другої груп платитимуть поновому. А саме за максимальними
ставками у 10 та 20% від рівня мінімальної заробітної плати відповідно
для кожної з груп. У міській раді пояснюють, що в місті були одні з найнижчих ставок єдиного податку і навіть у деяких сільських радах платили
більше.
«Керувалися потребою наповнення до бюджету і аналогією з іншими
містами», – пояснює керівник управління бюджету і фінансів Лілія Єлова.
Податок вступить в силу з 1 лютого
2015 року. Депутати погодилися зменшити до 15% ставки податку лише збір
з підприємців, які виробляють дитяче
харчування, та підприємців, які провадять індивідуальну мистецьку діяльність. З пропозиціями зменшити
до 15% податок для місцевих виробників виступив депутат Петро Савчук. Втім його пропозицію двічі не
підтримали.
«Якщо ми дбаємо про наповнення бюджету, то маємо стимулювати
місцеве виробництво, а не швиденько
зібрати свою долю і сказати: хух, ну
все. Рішення ухвалювати потрібно,
але підтримувати при цьому місцевих
виробників, а не тих, хто перепродує
китайські товари. Треба системно посилювати позиції, які стосуються розвитку бізнесу», – зазначив депутат
Савчук.
До слова, відмінили цього року і
торговий патент. Тим підприємцям,
які заплатили за нього за січень, потрібно звернутися до податкової з заявою про повернення коштів.

ЧОГО ОЧІКУЮТЬ?
Загалом, міські фінансисти очікують отримати 222,5 млн грн податку
на доходи фізичних осіб. Більшим на
6,4% очікують податок на прибуток

підприємств комунальної
ввласності (1,8
млн грн). З розмл
дрібної реалідрі
зації підакцизних
товарів до бюджету
міста має
м надійти 60
млн грн. Ще 89,9 мільмають скласти
йонів ма
місцеві зб
збори і податЗокрема, 47,2 млн
ки. Зокрем
грн податок на майно, 5
транспортного
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податку, 65 ти
тис. грн туристичного збору та
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и
ного податку.
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ід продажу майна територіальної
торіал
льної громади чиновники
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хочуть залучити до бю
грн, а від продажу землі – 3 млн грн.
Надходження коштів
участі у
Н
і пайової
й
розвитку інфраструктури міста складатимуть 2 млн грн. Ще 200 тис. грн
– це субвенція з обласного бюджету.
Загалом доходи бюджету міста закладені в сумі 1 млрд 89 млн грн. Видатки
– 1 млрд 88 млн грн. Уперше за багато
років передбачено так звану реверсну
дотацію в розмірі 10,5 млн грн. Ці гроші передадуть до державного бюджету
для вирівнювання платоспроможних
територій. Тобто, за підрахунками фінансистів, Луцьк заробляє достатньо,
аби не лише брати з державної казни,
а й віддавати.

ЯК ВИТРАЧАТИМУТЬ?
Найбільше – 82,5% усіх видатків
– складає фінансування соціальнокультурної сфери. Особливістю цьогорічного бюджету є наявність двох
субвенцій – медичної (137,5 млн грн)
та освітньої (188,3 млн грн), які надходитимуть до міського бюджету з
державного бюджету. Разом з тим,
витрати на утримання дошкільних та
позашкільних закладів освіти, інших
закладів будуть здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. Втім
обсягу медичної і освітньої субвенції
бракує, тому на зазначені галузі додатково планують скерувати з власних
коштів 20 млн грн.
Для капітальних робіт в галузі
освіти передбачили 27,7 млн грн, зокрема для добудови школи № 27. Заплановано також капітальний ремонт
палацу учнівської молоді та реконструкцію ДНЗ №19 та 25.
У сферу ЖКГ хочуть спрямувати
35,1 млн грн. Зокрема, передбачається
будівництво мереж водовідведення у
мікрорайоні Вересневе та львівському
масиві й відновлення гідрологічного
режиму річки Сапалаївки.
***
За проект пропонованого бюджету
проголосували 38 з 41 депутата. Один
з обранців голосував проти. Серед
основної критики було те, що процес
децентралізації так і не відбувся, хоча
був обіцяний президентом та урядом.
А депутат Павло Данильчук й узагалі
зазначив, що в бюджеті 2015 року чимало правильних видатків, та чи усі
вони на часі, коли триває війна? Можливо, розмірковував депутат, варто
передбачити кошти для мобілізаційних заходів, підготовки бійців, патріотичного виховання молоді. Адже ніхто не знає, що буде завтра на східному
кордоні.

Хроніки ЛЮБАРТА
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ЯК «ПОЦУПИТИ» У МІСТА
ТРИ ГЕКТАРИ ЗЕМЛІ.
ОБОРУДКА ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ

За матеріалами «Під прицілом»

«У

Луцьку немає вільної
землі», – такий вислів
часто можна почути з вуст
міських чиновників. Конкуренція за
вільний клаптик шалена. Бізнесмени
намагаються використовувати будьякі можливості звести чи торговоофісний центр, чи житловий
будинок. Звідси й скандали із
забудовою зелених зон у Луцьку,
протести мешканців проти
будівництва в дворах житлових
багатоповерхових будинків.
Здавалося б, якщо є вільний
земельний майданчик – дай його
зацікавленим особам на конкурсних
засадах, тоді компенсація міському
бюджету за право користування
буде максимальною. Але ж ні: своя
кишеня ближча за бюджетну, а давня
комсомольська дружба – важливіша
за добробут лучан.

КОРОТКО
Якщо коротко, схема має такий
вигляд: споживче товариство, яке перебуває в процесі банкрутства, добровільно відмовляється від земельної
ділянки на користь сина колишнього
голови цього товариства. На той момент голова працює на посаді заступника губернатора.
2 га міської землі віддають в оренду
сину для багатоквартирного житлового будівництва. Зрозуміло, що фізична
особа не може будувати висотні будинки, адже для цього птрібна відповідна
ліценція. І ось наприкінці 2014 року
депутати міської ради дають дозвіл на
суборенду цієї земельної ділянки для
відомого в області забудовника. Тобто
підприємство отримує ласий шмат для
будівництва у вигідному районі без
усіляких конкурсів та аукціонів.
При цьому забудовник, міський
голова та заступник губернатора давно мають ніжні дружні стосунки.

ДЕТАЛЬНО
Йдеться про земельну ділянку на
просп. Перемоги, 34, площею в понад 3
га. Цю земельну ділянку син колишнього заступника голови Волинської ОДА
Сергія Ющака Олександр восени 2013
року отримав від міської ради в оренду.
Згідно із законом, кожен громадянин має право звернутися до місцевого органу влади з проханням надати в
користування земельну ділянку. Однак Земельним кодексом передбачено,
що земля надається безплатно лише за
наявності вільних площ у межах населеного пункту і не більш як 10 соток.
Але Олександру Ющаку неймовірно пощастило. Йому дісталося від місцевої влади майже 3 гектари – 2,0963
під будівництво кількох багатоповер-

хівок і 0,7 гектара – для будівництва
гаражів. І це без конкурсу та якихнебудь торгів. Щоправда, спочатку
йому надали дозвіл на «розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та
обслуговування групи багатоквартирних житлових будинків з вбудованоприбудованими нежитловими приміщеннями на просп. Перемоги, 34, та
схему генплану земельної ділянки» і вже
30 жовтня 2013 року – надали в оренду.
Подейкують, що у питанні надання
земельної ділянки неабияку роль відіграв його татусь – тодішній заступник
губернатора Сергій Ющак. Про високий авторитет та впливовість тодішнього посадовця й говорити не треба – чоловік мав на той час неабиякі
важелі впливу, аби переконати міську
владу виділити його синові облюбовану земельну ділянку.
А вже наприкінці 2014 року на
розгляд міської ради було винесено
проект рішення про передачу сумнозвісної земельної ділянки на просп.
Перемоги, 34 в суборенду ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536».
Вочевидь Олександр Ющак наперед знав про те, хто саме там зводитиме новобудови, адже ніколи він не
спеціалізувався на цьому. Інша справа
ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536»: Ігор
Чорнуха, новообраний депутат Волинської обласної ради, та його батько
Віктор Чорнуха як ніхто знають цю
справу. Таким чином, «компаньйони»
поспішили до міської ради з проектом
рішення про передачу земельної ділянки в суборенду ще до кінця 2014 року
і протиснули це питання на позачергову сесію. Певно, це не потребувало

значних зусиль, адже сам Віктор Чорнуха – колишній член виконкому і має
достатньо впливу, аби «порадити» депутатам розглянути те чи те питання.
Зокрема, Олександр Ющак послався на те, що відсутність цього рішення
зобов’яже його, та забудовника ПАТ
«Луцьксантехмонтаж № 536» у 2015
році переробляти низку документів.
Разом з тим, забудовник розповів депутатам, що має можливість до кінця
року отримати фінансування на будівництво квартир для соціально незахищеного прошарку населення. Таким
чином, через земельну комісію вони намагалися переконати депутатів Луцької
міськради у доцільності ухвалення цього рішення. Втім, якщо торік питання
про передачу понад двох гектарів землі
на проспекті Перемоги не зацікавило
депутатів, то на позачерговій сесії між
ними зав’язалася дискусія. Одні наполягали на тому, що варто ухвалювати
рішення і давати зелене світло забудовникам, оскільки в місті бракує житла, а
тим паче соціального, інші ж навідріз
відмовлялися голосувати, звинувачуючи міського голову і своїх колег у земельному дерибані. Ба більше, окремі
депутати зауважили, що нині їм відкрили очі на це питання і заявили, що
торік їх обдурили, адже перед очима –
банальне збагачення за рахунок майна
територіальної громади.
Наразі ж на цьому офіційно заробляють лише бізнесові товариші міського голови. Не винятком стали й Ігор
Чорнуха та Олександр Ющак – діти
впливових у Луцьку людей – колишніх члена Луцького міськвиконкому
Віктора Чорнухи та віце-губернатора
Сергія Ющака.

ДАВНІ ДРУЗІ
Загалом, життєві стежини Миколи
Романюка та колишнього заступника
голови Волинської ОДА Сергія Ющака
перетнулися давно, ще у часи комсомолу. Сергій Ющак спершу працював у
первинній організації комсомолу, потім
– в обкомі. З 1988-го до 1990 року очолював міськком комсомолу в Луцьку.
У той же час Микола Романюк також
з крісла першого секретаря Луцького
міському комсомолу перейшов на посаду першого секретаря обкому партії.
Ще тоді, за часів розвитку комсомольських організацій, Микола Романюк та Сергій Ющак заприятелювали з
Сергієм Тігіпком, тож обидва заручилися підтримкою спершу комсомольського активіста, згодом впливового бізнесмена і політика. Саме завдяки йому
нинішній міський голова потрапив у
банк на таку високу посаду, а колишній
заступник губернатора став головою
Волинської організації партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна». Ба більше, під
прапорами цієї політичної сили Микола Романюк у 2010 році й потрапив у
крісло мера. Тож приятельські стосунки міського голови з Сергієм Ющаком –
очевидні, це було неабияким плюсом у
питанні надання в оренду землі синові
екс-посадовця Олександру.
Щодо сімейства Чорнухи, то і Віктор Григорович у непоганих стосунках з міським головою та Сергієм
Ющаком. Тим паче, в усіх трьох є діти,
які ведуть власний бізнес під теплими
крилами татусів.

БАНКРУТСТВО
Вочевидь татусі лише в захваті від
такої співпраці синів і неабияк допомагають їм в усьому. Так, наприклад,

у сімейства Ющаків сформувалася
традиція – передавати синам майно
Міжрайміського споживчого товариства «Волиньгоспторгу» з рук у руки.
Як відомо, ще дід Олександра Ющака
Іван Ющак був першим головою правління цього підприємства. Згодом місце керівника посів син – Сергій Ющак.
Наразі ж за дивним збігом обставин
«Волиньгоспторг» визнано банкрутом.
За роки роботи у підприємства лишилося певне майно. Та після банкрутства
воно повернулося знову в руки Ющаків
– через три покоління до онука Олександра, який і почав вимагати права
розпоряджатися землею під ним. Розташування ділянки виявилося досить
привабливим: проспект Перемоги, 34 –
майже центр міста, хоч і поряд з залізничними коліями. Саме там довгі роки
розташовувалося Міжрайміське споживче товариство «Волиньгоспторг», у
якому до лютого 2014 року серед керівників числився Сергій Ющак.
Цікаво й те, що заявником у справі
про банкрутство «Волиньгоспторгу»
виступило ТОВ «ТД «Укрзахідпідшипник», яке розташовується у сусідньому офісі за тією ж адресою.
Свого часу майно споживчого товариства через розкол з облспоживспілкою було розтягнуте, частину ж всетаки при банкрутстві вдалося продати.
Таким чином, у лютому цього року
Міжрайміське споживче товариство
«Волиньгоспторг» було визнано банкрутом і ліквідовано.
Щодо ТОВ «ТД «Укрзахідпідшипник», то свого часу Сергій Ющак керував і цим підприємством. Ба більше,
з 1 вересня 2014 року він повернувся
на попереднє місце роботи і, за даними ДП «Інформаційно-ресурсний
центр», колишній заступник голови
Волинської ОДА наразі є керівником
цього підприємства.
З огляду на усі фінансові та судові
баталії, які вирують навколо обох підприємств, де посидів Сергій Ющак,
складається враження, що керівництво не надто любило повертати борги і радше вдавалося до банкрутства
підприємств, аніж чесного ведення
бізнесу. І «Волиньгоспторг», і «Укрзахідпідшипник» мають великі борги,
які навряд чи повернуть кредиторам.
Тож на «підшипникове» підприємство,
найімовірніше, чекає така ж доля, як і
на «Волиньгоспторг». Імовірно, свого
часу за такою методикою сімейству
Ющаків вдалося відхопити майно
збанкрутілого підприємства, яким
згодом вони стали попихати перед носом у депутатів, добиваючись виділення землі саме їм. У результаті, чи було
те майно насправді, чи лиш на папері –
ніхто достеменно не знає. Відслідковуючи сайт Луцької міської ради, можна
знайти всього шість рішень міської
ради, завдяки яким землю, що колись
належала «Волиньгоспторгу», надали
в оренду Олександру Ющаку.
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з цього приводу інші, для них неважливо. Водночас аутистам з Аспергером важко підтримати
розмову, незважаючи на надмірну вербальність,
Їм важко читати чужі емоції, розуміти жарти.
Ніякого так званого переносного сенсу. Усе має
бути чітко й без підтексту для таких людей.
Ще є сидром Ретта. Він – рідкісний, дуже
важкий і буває лише у дівчат.
Звідки береться аутизм, досі ще ніхто не
з’сував. Є лише ціла купа гіпотез.
Досвід – це надзвичайно важливо. У різних
життєвих аспектах. Власний досвід дозволяє не
повторити уже зроблених помилок. А ще ним
можна ділитися, щоб не оступилися й не зневірилися інші.
Що робити, коли мама з татом дізналися про
те, що у сина чи донечки – аутизм? Куди йти? З
ким говорити? У кого питати поради?
У Луцьку більшість психіатрів уже знають,
що таке аутизм, й можуть скерувати батьків,
куди їхати й що робити далі. Можна їхати до
Львова та Києва. Можна просто пошукати інформацію в Мережі й поїхати в центр для того,
щоб отримати додаткові знання. Якщо треба
встановити діагноз, то дорога до психіатра.
До трьох років лікарі рідко ставлять діагноз аутизм. Мені здається, що трішки бояться.
Бо… є надія що це все ж таки не він.
У нас все було усе трішки легше, ніж в інших батьків, у яких народилася дитина з аутизмом, бо не було того страшного періоду сприйняття діагнозу. Психологічно легше. Коли Марат
народився, то в нас одразу почалися проблеми.

Яся РАМСЬКА

У

світі є дуже багато такого, що
годі пояснити. Люди намагаються
дослідити те незрозуміле. Знайти
причину. Та, можливо, пояснень і не треба.
Іноді потрібно просто повірити й прийняти.
Ніхто не знає, звідки береться аутизм. Та
аутисти живуть серед нас. А ми живемо
поруч з ними. На одній планеті. Часом навіть
у сусідніх квартирах.
У Любові Шихотарової з чоловіком двоє діток. Хлопці. Старший Марат – аутист. Про те,
що таке аутизм, про ГО «Янголята», що об’єднує
батьків аутичних дітей, та інші думки пані Люби
читайте далі.
Волинська обласна організація «Янголята»
існує приблизно чотири роки. Ми розташовані
на вулиці Ківерцівській, орендуємо приміщення.
Двічі на тиждень відбуваються заняття за методикою Вероніки Шерборн. Такі заняття розвивають комунікацію в аутистів та допомагають
долати страхи. Тобто боротися з ними.
У нас немає персоналу. Натомість є волонтери. Є психолог, яка працює з дітьми.
З нами дуже добре співпрацює о. Андрій з
«Омофору». Допомагають практично у всьому:
в організації свят, зборі коштів, оформленні документів. Ми навіть не сподівалися на таку допомогу. Безкорисливу. Бо зазвичай, коли допомагають, то чекають чогось натомість. Та допомога
дуже щира, і це приємно.

Коли твоя дитина особлива, то і
проблеми... теж особливі. Життя
особливе. Потрібна підтримка
й схожа історія, щоби ще раз
переконатися у тому, що й так
знаєш: жити щасливо можна, просто
прийнявши усе так, як є.
Ідеально – це коли психолог в центрі працює і з дітьми, і з батьками. Та дуже важко зробити таке на практиці. Для того щоб попрацювати з батьками, треба кудись подіти дітей. Поки
триває заняття у малечі, то мами-тати сидять
усі разом. Дуже допомагає таке спілкування між
батьками. Дуже. Особливо «новим». Тим, хто
лише дізнався про діагноз сина чи доньки й намагається з ним жити.
Дуже різняться погляди на аутизм. Хтось
каже, що нічого страшного, що є знайомі з таким
діагнозом, які ходять у звичайну школу. А хтось
інший каже: «Ні, це дуже важко». Насправді аутизм – це десь посередині.
Аутизм – це просто життя. У всіх же є проблеми. От життя якоїсь окремої родини – це
аутизм. У когось є інші проблеми. Безгрошів’я,
наприклад. Для тих, у кого в сім’ї є аутист – це
головна проблема. Я, принаймні, до цього ставлюся так, як пише класик: «Щасливі родини щасливі усі однаково, а нещасні – кожна по-своєму».
Не можна сказати, що аутизм – не проблема. У
певний момент в душі стається трагедія. Спілкування з батьками, чужа, але подібна історія
допомагають прийняти усе, як є. Життя ж не закінчується.
Коли твоя дитина особлива, то і проблеми... теж особливі. Життя особливе. Потрібна
підтримка й схожа історія, щоби ще раз пере-

конатися у тому, що й так знаєш: жити щасливо
можна, просто прийнявши усе так, як є.
У нас, батьків аутичних діток, труднощів
більше, ніж в інших. Але з ними можна навчитися жити.
Моєму старшому сину Марату майже шість
років. У нього аутизм. Меншому синові – півтора. Загалом у них хороші стосунки. Не знаю, чи
Марат усвідомлює, що це його брат, але що є істота, рівна батькам і кицьці (думаю, що всіх нас
він сприймає, як рівних), він точно знає.
З того самого моменту, коли ми принесли
молодшого додому з пологового будинку, Марат зрозумів, що він – жива істота, яку не можна
кривдити. Пам’ятаю, що він дуже обережно до
нього доторкнувся. Зізнаюся, неймовірно цьому
дивувалася. Усе добре з моїми дітьми та між ними
теж. Залишилося лиш виховати правильно.
Хочу виховати молодшого сина так, щоб у
майбутньому він дивився з старшим. Це в жодному разі не має стати сенсом його життя, але…
У такому правильному вихованні – спокій.
Аутизм має три основні синдроми. Пер-

ший з них – синдром Канера або ранній дитячий аутизм. Вважається, що при цьому синдромі
обов’язково є розумова відсталість. Вважається.
Наголошу на цьому слові. Він «важчий» порівняно з іншими й трапляється у хлопчиків частіше у
чотири рази, ніж у дівчаток. Коли Канер, то діти
часто невербальні.
Синдром Канера у мого Марата. Часто буває таке, що у цьому випадку порушене сенсорне сприйняття. Дитина може занадто добре все
відчувати, бачити й чути. Настільки добре, що
це заважає. Або ж навпаки. Моєму Марату відчуттів бракує у пальцях, у тілі. Він любить, щоби
його стискали, обіймали. Так себе стимулює.
Водночас у нього дуже добрий слух. Занадто.
Один із виявів аутизму – це невміння вести
сюжетну гру. Відсутні герої й історія. Такі ігри
відрізняються від розваг інших дітей.
Синдром Аспергера. По-іншому називають його ще високофункціональним аутизмом.
Найчастіше це люди з дуже високим інтелектом.
Часто у якійсь певній галузі. Можуть багато говорити на ту тему, яка їх цікавить. Що думають

ХРОНІКЕР
«Вікіпедія» дає таке визначення аутизму:
аутизм (грец. autos – «сам»; аутизм
– «занурення в себе») – вроджений
психічний стан, що характеризується
нездатністю людини до взаємодії із
зовнішнім світом і порушеннями в
соціалізації, пов’язаними з цим фактом.
Аутисти типово уникають спілкування:

усяке порушення повсякденного
розпорядку й стереотипів видається
трагедією; проте інтелект аутиста
знижений аж ніяк не завжди, часто
виявляються так звані «острівці знання»
– галузі, в яких здібності хворого
досягають нормального або навіть
геніального рівня.

Досвід – це надзвичайно важливо.
У різних життєвих аспектах. Власний
досвід дозволяє не повторити уже
зроблених помилок. А ще ним можна
ділитися, щоб не оступилися й не
зневірилися інші.
Що робити, коли мама з татом
дізналися про те, що у сина чи
донечки – аутизм? Куди йти? З ким
говорити? У кого питати поради?
У мене не було шоку. Тобто я була готова до того,
що щось не так. Почалося усе з рухових порушень, він усе робив пізніше за інших. Коли пішли
до невролога, то там сказали, що маємо проблеми. Але ми не сприймали це, як щось надзвичайне. Треба лікуватися – отже, будемо лікуватися.
Коли настав час говорити, він не говорив, а якщо
щось і відбувалося, то з великим запізненням.
Маленькими кроками до нас прийшло те, що називається аутизмом.
Не можу сказати, що у нас є якісь суперрезультати. Але Марат дисциплінований хлопчик. Ми не маємо особливих проблем з поведінкою. Зрозуміло, що у нього, як і в будь-якого
аутиста, є перехідні моменти, коли він не може
себе контролювати. Мій син вчиться. Увесь час
вчиться чогось нового: самостійно їсти, одягатися, розуміти. Він не говорить й погано розуміє
мову. Але увесь час вдосконалюється.
Ми не робимо жодних прогнозів чи ставок
на майбутнє. Просто любимо його таким, яким
він є. Бачу, що син радіє чомусь. Щось його лякає.
Він має реакції абсолютно адекватні для нього.
Аутисти не живуть у якомусь іншому світі.
Ні! Неправда це. Вони в нашому світі живуть.
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06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.00,
21.00, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30, 05.35
Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
11.00 Т/с «Міс Марпл»
12.20 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
12.45 Слово
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Театральні сезони
14.45 Віра. Надія. Любов
15.45 Euronews
16.05, 02.20 Біатлон. Кубок світу.
Одиночна змішана естафета
17.10 Д/ф
17.45 Новини. Світ
18.25, 03.20 Біатлон. Кубок світу.
Змішана естафета
21.40, 05.45 Теніс. Кубок
Федерації. Щоденник
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 Музичне турне

СУБОТА
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08.30 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
09.15 Перша студія
10.10 Зроблено в Європі
10.30 Подорожуй першим
11.00 Книга ua
12.20 Д/с «Мій новий дім Корея»
12.50 Світло
13.25 Біатлон. Кубок світу.
Спринт
14.55 В гостях у Д.Гордона
15.50 Чоловічий клуб
16.25 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чоловіки)
18.05 Чоловічий клуб. Бокс
19.15 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 05.00 Новини
21.30, 05.25 Теніс. Кубок
Федерації. Щоденник
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика з Олексієм
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 День янгола
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Кубок світу

НЕДІЛЯ

8 ЛЮТОГО
УТ1

09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Школа Мері Поппінс
10.05 Мультфільм «Весела
кругосвітня подорож»
10.25 Хочу бути
11.00 Подорожуй першим
11.30 Х/Ф «ЛОНДОНСЬКА
РІЧКА»
13.00 Православний вісник
13.20 Д/с «Мій новий дім Корея»
13.55 Біатлон. Кубок світу. Гонка
переслідування (жінки)
15.05 В гостях у Д.Гордона
15.55 Біатлон. Кубок світу. Гонка
переслідування (чол.)
17.10 Фольк-music
18.35 Театральні сезони
19.15 Х/Ф «БЕРЕЗНЯК»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.10 Д/ф
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 День янгола
00.00 На слуху. Підсумки

Хроніки ЛЮБАРТА
№3 (204)
1+1

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.05, 03.30 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12.20, 12.55 Т/с «Ворожка»
13.30 Д/с «Сліпа»
14.00, 14.55, 15.50 «Сімейні
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
20.20 «Мультибарбара»
20.55 «Вечірній Київ »
22.55 «Світське життя»
23.55 Х/Ф «РІЗНЯ»
01.40 Х/Ф «РОЗДІЛЬНИК»
04.15 «Гроші»

2+2
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «РОЗЖАЛУВАНИЙ»
11.35 Х/Ф «ТРИДЦЯТОГО
ЗНИЩИТИ»
14.25 «Відеобімба»
16.30 Т/с «Ментовскі війни-6»
19.00 Х/Ф «ЗА МЕЖАМИ
ЗАКОНУ»
21.30 «Буде бій». Всесвітня серія
Боксу WSB: Ukraine Otamans
(Украина) - Atlas Lions (Марокко)
00.10 Х/Ф «ОСОБИСТИЙ
НОМЕР»
02.05 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 «Світське життя»
10.00, 03.35 Х/Ф «МАША І
ВЕДМІДЬ»
11.50 «Вечірній Київ»
13.50 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал »
23.15 Х/Ф «ОСКАР»
01.20 Х/Ф «РІЗНЯ»
02.35 «Принци бажають
познайомитися 2»
05.25 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Т/с «Бігти!»
18.00 Х/Ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕ»
20.00 Х/Ф «БІЛА СТРІЛА»
22.00 Х/Ф «16 КВАРТАЛІВ»
00.10 Х/Ф «ЧОРНИЙ РІЙ»
02.00 Х/Ф «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»

1+1
06.00 Х/Ф «РАМОНА І БІЗУС»
08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 «Лото-забава» 10.10 «ТСН»
10.55 «Світ навиворіт»
11.50 М/ф «Ескімоска - 2»
11.55 М/ф «Маша і ведмідь»
13.40 «Поверніть мені красу»
14.55 Т/с «Сімейний бізнес»
18.30 «Українські сенсації»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти - 2»
23.30 Х/Ф «ШВИДКІСТЬ - 2:
КРУЇЗ ПІД КОНТРОЛЕМ»
02.55 Х/Ф «ОСКАР»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 Т/с «ППС-2»
21.00 Т/с «Чужий»
01.00 Х/Ф «16 КВАРТАЛІВ»
02.40 Х/Ф «ВПЕРЕД ЗА
СКАРБАМИ ГЕТЬМАНА!»

ІНТЕР
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.20, 02.55 Т/с «Готель
«Президент»
14.20 «Судові справи»
15.30, 16.15 «Сімейний суд»
18.10, 19.05 «Стосується
кожного»
20.45 «Чорне дзеркало»
23.30, 03.40 Т/с «Будинок біля
великої річки»

МЕГА
08.30 Вражаючі кадри
09.20, 18.30 У пошуках пригод
10.10, 22.40 Народжені
мусонами
11.00 Зграя
11.50, 21.50 Шукачі
неприємностей
12.40, 13.10, 17.40, 18.10
Скарби зі звалища
16.00, 21.00 Паразити.
Вторгнення
16.50 Мегакішки
19.20 Секретні території
20.10 Д/ф
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 Таємниці слідства
01.20 Шокуючі кадри
02.10 Машини: як це працює

ІНТЕР
05.55, 20.00, 02.05 «Подробиці»
07.05, 02.35 Д/ф
08.45 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «ДІВЧИНА БЕЗ
АДРЕСИ»
11.40 Т/с «Гречанка»
18.05, 20.30 Т/с «Поки живу,
кохаю»
22.20 Х/Ф «ЖИТТЯ ПІСЛЯ
ЖИТТЯ»
00.15 Т/с «Друге дихання»
04.40 Т/с «Будинок біля великої
річки»

МЕГА
06.00 У пошуках істини
07.40 Танки. Великі битви
09.20, 21.30 Охоронці Гітлера
13.00 Народжені мусонами
15.00 Таємниці природи
16.00 У пошуках пригод
18.50 Дива Всесвіту
20.30 НЛО з минулого
00.30 Таємниці слідства
02.40 Таємниці кримінального
світу

ІНТЕР
06.50 Х/Ф «ДІВЧИНА БЕЗ
АДРЕСИ»
08.40 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
10.55 Т/с «Гречанка»
18.10, 22.00 Х/Ф «ЗОВСІМ ІНШЕ
ЖИТТЯ»
20.00, 04.30 «Подробиці тижня»
23.50 Т/с «Разом і назавжди»
03.00 Х/Ф «ЖИТТЯ ПІСЛЯ
ЖИТТЯ»

МЕГА
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СТБ
05.15 У пошуках істини
06.00, 00.25 Х/Ф
«АКСЕЛЕРАТКА»
07.35 Х/Ф «КОХАНА ЖІНКА
МЕХАНІКА ГАВРИЛОВА»
08.55 «Зіркове життя. Мій
батько-ангел»
09.50 Х/Ф «НІКОЛИ НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЕ»
11.45 Х/Ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
19.10 «Зіркове життя. Казка після
слави»
20.05 Х/Ф «ПАВУТИНКА
БАБИНОГО ЛІТА»
22.35 Х/Ф «ДОМРОБІТНИЦЯ»
02.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.25, 21.00 Т/с
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.20, 05.40 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Сестра моя, Любов»
11.50, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
18.00, 04.10 Т/с «Безсмертник»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Операція «Ляльковод»
04.55 Таємниці зірок

СТБ
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.50 Х/Ф «ПАВУТИНКА
БАБИНОГО ЛІТА»
12.35 Х/Ф «ДОМРОБІТНИЦЯ»
14.15 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
16.10 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
18.00 Х/Ф «ЧАС КОХАТИ»
21.40 Х/Ф «НІКОЛИ НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЕ»
23.35 «Я соромлюсь свого тіла 2»
01.15 «Давай поговоримо про
секс 2»

ТРК УКРАЇНА
06.30, 07.15 Т/с «Любка»
07.00, 15.00, 19.00, 04.00 Події
10.00 Зоряний шлях дайджест
11.00 Т/с «Не відпускай мене»
15.20 Х/Ф «ЛЮБОВ З
ПРОБІРКИ»
17.20, 19.40 Т/с «Родина маніяка
Бєляєва»
22.00 Т/с «Квиток на двох»
01.45, 04.40 Т/с «Операція
«Ляльковод»

СТБ
07.10 Х/Ф «СТЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдані»
11.55 Х/Ф «ЧАС КОХАТИ»
15.30 «Містичні історії-6 з
Павлом Костіциним»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.35 «Один за всіх»
21.45 Х/Ф «ДОВГООЧІКУВАНЕ
КОХАННЯ»
23.35 «Детектор брехні 7»
00.40 Х/Ф «КОХАНА ЖІНКА
МЕХАНІКА ГАВРИЛОВА»

ТРК УКРАЇНА

06.00 У пошуках істини

07.00 Події

07.40 Дива Всесвіту

07.45 Т/с «Родина маніяка

09.20 НЛО з минулого

Бєляєва»

10.10, 21.30 Охоронці Гітлера

11.20 Т/с «Рік у Тоскані»

13.00 Таємниці природи

19.00, 02.20 Події тижня з

16.00 У пошуках пригод

Олегом Панютою

18.50, 02.40 Д/ф

20.00 Т/с «Не відпускай мене»

19.40 Секретні території

23.50, 03.15 Т/с «Операція

01.20 Танки. Великі битви

«Ляльковод»
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ICTV
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Студія Вашин´тон
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40, 20.15 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45, 02.55 Т/с «У полі зору»
11.25, 13.15, 16.55 Т/с «Бомбило»
13.40 Т/с «Прокурорська перевірка»
14.45, 16.15 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.15 Т/с «Лісник»
23.05 Х/Ф «ОЛІГАРХ»
01.25 Х/Ф «ПІДСАДНИЙ»
04.20 Вражаючі сюжети про роботу
поліції

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди
крутості»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Стажисти
10.05, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «МАТРИЦЯ 3»
23.35 Х/Ф «ОЗЕРО СТРАХУ:
ОСТАННЯ ГЛАВА»
01.30 Х/Ф «БОЖЕВІЛЬНА ЇЗДА»
03.10 Т/с «Пліткарка-5»
04.35 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ICTV
09.35 Громадянська оборона
10.25 Інсайдер
11.25, 13.00 Х/Ф «СИБІРЯК»
13.15 Т/с «Зниклі»
17.00, 20.05 Т/с «Операція
«Горгона»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
21.55 Х/Ф «ОСТАННІЙ ГЕРОЙ»
23.40 Х/Ф «ПІРАМММІДА»
01.35 Х/Ф «МОНГОЛ»
03.25 Х/Ф «МОНТАНА»

НОВИЙ КАНАЛ
08.30 М/с «Монстри проти
прибульців»
10.10 М/с «Історії Тома і Джеррі»
11.45 Х/Ф «АГЕНТ ПІД
ПРИКРИТТЯМ»
13.40 Т/с «СашаТаня»
15.40 Х/Ф «П’ЯТИЙ ВИМІР»
18.00 Х/Ф «ЗГАДАТИ ВСЕ»
20.40 Х/Ф «ПРИМАРНИЙ
ГОНЩИК»
23.50 Х/Ф «ЛЕГІОН»
01.40 Х/Ф «ОЗЕРО СТРАХУ:
ТИХИЙ ВИР»
03.20 Т/с «Пліткарка-5»

ICTV
04.55, 12.45 Факти
05.25 Мультфільми
06.25 Х/Ф «ПІДСАДНИЙ»
08.05 Зірка YouTube
09.15 Дивитись усім!
11.20, 13.00 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «БРИГАДА. НАЩАДОК»
22.30 Х/Ф «ОЛІГАРХ»
00.45 Х/Ф «ПІРАМММІДА»
02.35 Х/Ф «ПАСАЖИР 57»
03.55 Вражаючі сюжети про роботу
поліції

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00 Х/Ф «АГЕНТ ПІД
ПРИКРИТТЯМ»
09.50 Файна Юкрайна
10.00 Х/Ф «МАТРИЦЯ»
12.35 Х/Ф «МАТРИЦЯ 2»
15.20 Х/Ф «МАТРИЦЯ 3»
17.45 Х/Ф «ПРИМАРНИЙ
ГОНЩИК»
20.40 Х/Ф «ПРИМАРНИЙ
ГОНЩИК 2»
23.05 Х/Ф «БОЖЕВІЛЬНА ЇЗДА»
01.15 Х/Ф «ОЗЕРО СТРАХУ:
ОСТАННЯ ГЛАВА»

КІНОНОВИНИ
ВИН
НИ
КАМБЕРБЕТЧ
РОЗІСЛАВ
ЗАПРОШЕННЯ НА
А
ВЕСІЛЛЯ?

Tablo ID

Б

ританський актор Бенедикт
кт
Камбербетч, схоже, попри
и
чутки про відкладене весілля,,
планує побратися вже най-ближчим часом. Зірка «Шерлока» та його вагітна кохана Софі Хантер збираються
одружитися до народження первістка. Закохані вже
навіть розіслали запрошення. Принаймні про це пише
«The Sunday Mirror» з посиланням на джерела з оточення пари.
«Запрошення надіслано, це трапилося дуже швидко. Це шокувало кількох людей, але вони (Бенедикт і
Софі) хочуть, щоб їхній особливий день відбувся, перш
ніж народиться дитина», – розповів інформатор.
Кажуть, 38-річний Камбербетч з коханою запросили на весілля родичів та близьких друзів. Усі вони
заприсяглися тримати у таємниці місце майбутньої
церемонії.
Нагадаємо, наразі Софі Хантер вагітна. Жінка має
народити дитину від Бенедикта Камбербетча влітку
цього року. Про заручини пари стало відомо у листопаді завдяки офіційному оголошенню у виданні «The
Times».

THE WEEKND ВИПУСТИВ
THE
КЛІП НА ПІСНЮ З ФІЛЬМУ «50
ВІДТІНКІВ СІРОГО»

navsi100.com

К

анадський виконавець The Weeknd представив
кліп на трек «Earned It». Пісня увійде до саундтреку еротичного фільму «П’ятдесят відтінків сірого».
Режисером відеоряду, а також самої кінострічки
виступив Сем Тейлор-Джонсон. Ролик включає кадри
з прив`язаною головною актрисою фільму Дакотою
Джонсон.
Нагадаємо, що саундтрек до фільму буде включати
пісні Бейонсе, Sia, «The Rolling Stones» і Еллі Голдінг.
Реліз збірки відбудеться 10 лютого.
Світову прем’єру «П’ятдесят відтінків сірого» призначено на 13 лютого.

ФІЛЬМ ПРО УЇТНІ Х’ЮСТОН
РОЗКРИТИКУВАЛА ЇЇ СЕСТРА

navsi100.com

З

ведена сестра поп-співачки Уїтні Х’юстон Пет
розкритикувала біографічну стрічку про виконавицю, прем’єра якої відбулася 17 січня на телеканалі
«Lifetime». Про це Пет Х’юстон написала на офіційному сайті, присвяченому творчості співачки.
Пет дорікнула режисерові в бажанні «сяяти за рахунок інших». Вона зазначила, що сестра ніколи не дозволила б розповісти свою історію такій недосвідченій
команді. «Це просто телевізійний фільм, а не кіно, присвячене життю Уїтні. Є тонка грань, яка відділяє зліт
від падіння. Що підніме одну людину, може знищити
іншу. Я не думаю, що творці всерйоз хотіли напасти на
спадщину Уїтні, вони просто працювали і намагалися
виявити себе. Але зробити так, що ми нічого не можемо виправити, – це неправильно», – написала Пет.
Телеканал «Lifetime» оголосив про намір зняти
фільм про життя Уїтні Х’юстон у травні. Сценарій
фільму написав Сим Біттерман. Сюжет зосереджений
на стосунках співачки з її колишнім чоловіком —R&Bвиконавцем, репером і танцюристом Боббі Брауном: з
моменту їх першої зустрічі до здобуття обома світової
популярності. Їхній шлюб тривав 15 років і розпався, коли Х’юстон було 48 років. Головну роль у стрічці виконала фотомодель Йайя ДаКоста. Для акторки
Анджели Бассетт, що зіграла в багатьох біографічних
фільмах, картина про Х’юстон – режисерський дебют.
Зазначимо, що раніше мати поп-виконавиці Сіссі
Х’юстон виступала проти знімань байопіка про дочку.
Вона зазначала, що канал «Lifetime» продовжує роботу над картиною, незважаючи на заперечення сім’ї
Х’юстон.
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«ОДЕРЖИМІСТЬ»: МОЗОЛІ, КРОВ, СЛЬОЗИ Й УСПІХ
КІНОРЕЦЕНЗІЯ

Юрій КОНКЕВИЧ

емає слова шкідливішого
та небезпечнішого, ніж
«молодець», – після
цих слів одного з героїв фільму
«Одержимість» ще більше хочеться
переглянути. Один з головних
героїв у проміжках між віртуозним
диригуванням встигає кидати
у музикантів стільцями і крити
матюками. Власне, під кінець
фільму й самому хочеться чимось
вгріти диригента – настільки
правдоподібно він грає звихнутого
вчителя-садиста.

«Н

«Одержимість» – це історія молодого музиканта Ендрю Німана (актор
Майлз Теллер), який навчається у ліпшій в Штатах консерваторії. Хлопця
помічає геній, диригент найкращого в країні оркестру Теренс Флетчер
(Дж. К. Сіммонс). Бажання Ендрю домогтися успіху швидко переростає в
одержимість, а безжальний наставник

підштовхує його далі й далі – за межі
людських можливостей. В «Одержимості» глядач бачить світ, де панує
жорстока конкуренція. Тому треба
пробитися, пройти через жорстокі випробування. На одному з концертів
Ендрю сідає грати після ДТП, яка сталася кілька хвилин тому…
«Одержимість»
з
англійської
(whiplash) буквально перекладається
як батіг або робота з-під палиці. Таким є й темп фільму. Флетчер і Ендрю
й глядача спонукають до найвищих
обертів. Цю стрічку скрізь називають
музичним фільмом, але, як на мене,
музика – тільки фон, на якому режисер розкриває гру двох головних героїв. Його барабани створюють ритм
фільму і власне одну з цілей режисера:
показати, що швидший, меткіший і
наполегливіший завжди виграє.
Хоча був в «Одержимості» й інший, небарабанний, «стукіт»: упертого учня таки розчавив жорстокий вчитель, й Ендрю нажалівся на Теренса
владі за приниження під час репетицій. Але сюжет зводить їх у фінальній
психологічній дуелі й у ній Флетчер

АФІША
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визнає, що відкрив в Ендрю великого
музиканта.
Цікаво, що режисер і сценарист
фільму Дамьєн Шазель ніяк не міг
отримати фінансування для картини,
тому він зробив з неї короткометражку, яку представив на кінофестивалі
«Санденс» в 2013 році. Незабаром
після успішного виступу на фестивалі
Шазель знайшов кошти. Фільм частково заснований на особистому досві-

ді Шазеля. У школі він грав в оркестрі
і, як сказав в одному з інтерв’ю, боявся
свого викладача. Відтак Флетчер мав
постати у фільмі звіром, чудовиськом
і монстром, й бритоголовий зморшкуватий Сімонс досяг мети.
«Одержимість» фільмували всього
19 днів, загалом від початку знімань
до першого показу минуло 10 тижнів.
Актор Майлз Теллер виявився також
музикантом, який грає на барабанах з

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

«ПРОКЛЯТТЯ
АННАБЕЛЬ»

MAD HEADS ВІДКРИЄ
НОВИЙ ПАБ У ЛУЦЬКУ
До Луцька із концертом завітає знаний гурт «Mad
Heads», який є яскравим представником стилю
рокабілі в Україні.
Музиканти розважатимуть публіку, що збереться на
відкриття пабу «ЛучеSк». Саме так відтепер називатиметься
кафе-бар «У Миколи» (вул. Крилова, 1), що наприкінці січня
отримає нове дихання.
Відкриття оновленого закладу відбудеться у п’ятницю, 30
січня. Початок виступу «Mad Heads» анонсують на 19:00.
Квитки коштуватимуть 50 гривень напередодні, а в день
відкриття – 100 гривень.
Деталі за телефоном: 099 540 55 35.

МОТОР’РОЛЛА
У КОРАБЛИКУ
Популярний хмельницький гурт «Мотор’ролла»
в останній день січня потішить своєю творчістю
луцьких шанувальників та любителів якісної
української музики.
Музиканти обіцяють заграти свої знані старі хіти й
презентувати пісні з нового альбому.
Усіх охочих провести вечір у компанії «Мотор’ролли»
запрошують 31 січня у пивний клуб «Оболонь» (Луцьк, вул.
Коперника, 8а). Початок вечірки о 21:00. Вартість вхідного
квитка – 50 гривень.
Деталі за телефонами: (0332) 72-33-53, (050) 215-41-56.
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15 років. Під час знімань він направду стер долоні до пухирів. Палички,
якими він грав, і сама барабанна установка були забруднені його кров’ю –
ці кадри увійшли до стрічки. Під час
знімань сцен інтенсивних репетицій
режисер навмисно не зупиняв процес, щоб Майлз тарабанив до знемоги.
Незважаючи на свій досвід гри на барабанах, Теллер брав додаткові уроки:
тричі на тиждень по чотири години
він займався, щоб підготуватися до
знімань фільму.
Аби підкреслити жорсткі сцени,
режисеру доводилося не раз іти на
провокації. Під час знімань сцени,
коли Теренс дає ляпаса Ендрю, було
зроблено кілька дублів, у яких вчитель тільки зображував, що б’є учня.
А під час останнього дубля актори вирішили зробити все по-справжньому.
У підсумку саме цей дубль і увійшов у
фінальну версію фільму.
Що запам’ятаю з цього фільму
надовго? Закривавлені долоні барабанщика, його нелюдську фізію під
час репетицій, піт на мідних тарілках,
перемішаний з кров’ю, і переможну
усмішку Ендрю у фіналі.

(США, 2014)
Режисер: Джон Р. Леонетті
Здавна стежу за творчістю
Джеймса Вана, тому, забачивши
його в списку продюсерів цього
фільму, без зайвих роздумів вирішив переглянути. Ні до «Астралу»,
ні до «Закляття» стрічка не дотягує,
проте всім поціновувачам якісно
знятого хоррору фільм стане добротним поповненням колекції кіножахів. Історія проклятої ляльки
Аннабель в обрамленні інтер’єрів
кінця 60-х, сектанти, головна героїня, яка бореться за щастя своєї сім’ї з демонами, причому завдяки
грі маловідомої Аннабель Уолліс робить на екрані це доволі переконливо… Достойно, хоча переглядати бажання навряд чи виникне. Для того є Джеймс Ван із своїми старішими доробками. Можна!

«СТРАХУВАЛЬНИК»

(Іспанія, Болгарія, 2014)
Режисер: Габе Ібаньєс
Постапокаліптичний
нуар
кібер-панк – приблизно такі означення рояться в голові, коли намагаєшся скласти якесь цілісне
враження про фільм. Антоніо Бандерас, герой якого у відносно недалекому майбутньому (2044 рік) виявляє, що підконтрольні людству
роботи починають жити своїм
життям, постає для мене як актор
у якомусь абсолютно іншому драматичному вимірі… Це не масова
фантастика, яка збиратиме кінотеатральні зали з «поп-корновими»
обивателями, які чекатимуть нових «меж майбутнього». Це глибоко кіношна філософія для снобів, яка естетично й ідеологічно може
зайти кожному, кому не чуже поняття мислення між рядками поза
яскравими декораціями та спецефектами. Рекомендую. Обережно.

«БІЛІ НОЧІ
ПОШТАРЯ
ОЛЕКСІЯ
ТРЯПІЦИНА»

(РФ, 2014)
Режисер:
Андрій Кончаловський
Фільм, що лежить поза часом,
хоча у всіх можливих своїх вимірах
змальовує епоху глибокого совка з
його реаліями та ірреаліями. Глибинка з мальовничими селами, що
живуть своїм окремішнім життям,
як острови в океані, і чи не єдиною
зв’язувальною ланкою між ними є звичайнісінький поштар. Люди
на краю, які звиклися з цим краєм й інше життя уявити їм важко.
Жодних планок та амбіцій. Добрий зразок авторського кіно, яке зайде фестивальним журі та любителям розміреного питомо російського арт-хаусу. Хто в темі, тому радитиму, хто ні – не витрачайте
свого часу.

«Б’ЮТІФУЛ»

(Мексика, Іспанія, 2009)
Режисер: Алехандро
Гонсалез Іньярріту
Іньярріту напевне до кінця днів
моїх залишиться одним із найвеличніших кіномитців в історії людства, які робили справжнє кіно про
справжніх людей. Я свідомо розтягую фільмографію режисера на
роки, смакуючи неквапом шедеврами мексиканця. Воно того вартує.
Історія чоловіка (Бардем як ніколи
на своєму місці), який до кінця намагався лишитися батьком для своїх
дітей. У бідацьких районах Барселони він сам ледве зводить кінці з кінцями, але все ж допомагає нелегальним мігрантам, часто
на шкоду собі та своїм інтересам. Коли він випадково дізнається,
що хворий на рак, життя розпочинає новий відлік... Стежити за
стражданнями героїв Іньярріту важко, і моментами скупі сльози
можуть пробігти щоками навіть найсильніших чоловіків. Чорнуха,
– скаже хтось недалекий. Утвердження життя, – заперечу я, хоча
розумітиму, що там, де ми стикаємося зі смертю, крім смерті немає
більше нічого. Якщо ви розумієте, про що я. Раджу!

ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ
Розмовляла Ірина КАЧАН

С

пілкуватися зі Світланою
Рижук завжди приємно.
Вона з тих, хто
випромінює світло й енергію, а
головне – ділиться цим позитивом
зі своїм співрозмовником. З
вигляду – тендітна світловолоса
дівчина, а заведеш мову – глибока
і вольова жінка.
Останнім часом Світлана зникла
із телеефіру «Нового каналу», на
якому працювала із 2007 року.
Виявляється, нині вона виношує
амбітний і доволі патріотичний
телевізійний задум.
– Упродовж семи років телеглядачі щодня бачили тебе на «Новому».
Де ти тепер?
– Зараз мене не видно в телевізорі,
бо я справді зникла. Передусім сама для
себе. Відчула потребу осмислити свою
кар’єру, аби збагнути, які плюси й мінуси були в моїй роботі. Я завжди була за
таку собі стабільність, але тепер розумію, що це мене дещо загальмувало.
– Менше з тим, тривалий досвід
роботи у «Погоді» привів тебе в популярне ранкове шоу «Підйом». А це
все-таки професійний успіх…
– Безумовно, втім це був надзвичайно важкий проект у моєму житті.
З одного боку, мені хотілося, аби цей
період якомога швидше закінчився,
а з іншого – розвиватися в проекті й
робити гарний телевізійний продукт. І
хочеться, і колеться, як то кажуть. Тобто це те, про що я мріяла, але зовсім
не так, як уявлялося. І тому півроку в
«Підйомі» мені цілком вистачило, аби
все зрозуміти про професію журналіста й ведучого, і себе випробувати, і з
цікавими людьми поспілкуватися. Ця
робота дала мені змогу по-іншому подивитися на себе, глянути збоку. І настав момент, коли я вирішила припинити співпрацю з «Новим каналом».
Бо не бачила перспективи для себе,
і сам формат мені почав набридати.
Внутрішньо я стала відчувати, що це
вже не моє. Важливо й те, що «Підйом» закрили, хоча я особисто бачила
в ньому великий потенціал. Жаль, керівники цього не помітили. Та й мені
захотілося спробувати себе в новому
форматі, і не в розважальному. Поверховість мені обридла. Тим паче, після
революційних подій в державі, з початком війни виникло сильне бажання
заглибитися в себе і зрештою змінити
трішки свій професійний курс.
– У таких випадках потрібна відпустка, яка допомагає перезавантажитися…
– А я так і вчинила. Влаштувала
собі літню відпустку на два місяці.
Цілий місяць подорожувала. До речі,
наодинці.
– Нагода побути сам на сам із собою допомогла визначитися, що робити далі?
– Якщо чесно, спершу мені навіть
не хотілося повертатися на телебачення. Думалося навіть кардинально
змінити своє життя. Але це минулося
(сміється. – ХЛ). Трапилося так, що я
подалася до театральної тусовки. Почала займатися у Центрі Леся Курбаса, а згодом приєдналася до команди
Олександра Токарчука і його «Школи
образності». Це дещо нетрадиційна
театральна школа для всіх, для тих лю-
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– Про те, що на телебаченні бракує позитиву,
багато говорять, як і
п
про інформаційні
війни…
і
– Росія виграє інформаційну війну
у світі,
світ а ми не даємо ради всередині
країни.
країн Часто воюємо один з одним.
А так не можна. Треба вирівнювати
інформаційний
баланс. Можливо, це
інфор
буде трішечки
наївно, але я певна, що
т
це по
потрібно. Цього ж майже ніхто не
робить.
робит Я люблю свою країну й хочу
власну
власн енергію спрямувати у добру
справу.
справ

Світлана Рижук народилася 10 червня 19866 року в Луцьку.
итет імені Івана
Закінчила Львівський національний університет
ки. Перший досвід
Франка, факультет міжнародної журналістики.
нні, працюючи у
телеведучої здобула на місцевому телебаченні,
еджером
продакшн-студії. Одночасно працювала менеджером
ської
у рекламній газеті. Була активісткою громадської
організації «Наша справа». Займалася у двох
ицею
модельних школах й навіть стала переможницею
міжнародного конкурсу краси «Switezianka 2002». З
Новий»,
кінця 2007 року працювала на телеканалі «Новий»,
тривалий час була ведучою «Погоди», кілька
останніх місяців своєї роботи на «Новому» була
ведучою ранкового шоу «Підйом».

ПАТРІОТИЧНИЙ
ЗАПАЛ СОНЯЧНОЇ

СВІТЛАНИ РИЖУК

ТЕЛЕВЕДУЧА З ЛУЦЬКА ПІШЛА
З «НОВОГО» І ГОТУЄ ВЛАСНИЙ ПРОЕКТ

дей, які шукають себе. Тут тобі і рефлексія, і психологія, і акторство, і динаміка, і ще багато всього. Концентрація
на власному тілі допомагає краще відчувати його, зрештою, розуміти себе, а
потім уже й виявити це в імпровізації.
– То ти тепер всерйоз замислилася над акторською кар’єрою?
– Насправді ця школа мені дуже
допомогла знайти себе на нинішньому
етапі життя. Вона навчила продукувати енергію. І якщо спершу я замислювалася над цим, то актрисою вже перехотіла бути. Можливо, колись. Тепер
я є і студенткою, і співорганізатором
цієї школи. І працюю над телевізійним
проектом.
– І він, я так розумію, буде серйозним?
– Це революційний соціальнопатріотичний проект, який матиме
назву «Україна – це ти і я». Він буде
реалізований на одному з українських телеканалів. Майже все уже готово, але нині залагоджую ще низку
організаційних питань. Проект про
Україну й українців, про нас з вами,
про простих людей. Ставлю собі за
мету розвіювати міфи про нашу країну, ставити все на свої місця, оперувати історичними фактами, аби
позбуватися стереотипів. Усе це для
того, щоб поширювати позитивний
імідж України у світі і між самими
українцями. Ясна річ, ми братимемо
до уваги всі ті складні процеси, які
відбуваються в нашій державі, але
робитимемо позитивні ефіри й сюжети на тлі сучасної України в усіх
найкращих її виявах.

– Який формат передбачено?
– Це буде ток-шоу, але не в стилі
Савіка
Савік Шустера, де всі поговорили,
посварилися
й розійшлися. Ми будепосва
мо сп
спілкуватися, аналізувати й шукати шляхи
розв’язання тих чи тих трудшл
нощів.
нощів Я буду їздити по всій Україні,
знімати
сюжети про людей. І це все
і
матиме патріотичне спрямування. До
речі, планую революційний дизайн
студії. Тобто будуть і шини, і бруківка.
Зізнаюся, у мене поки є побоювання
з приводу того, чи все буде так, як заплановано. І якщо раптом не вдасться
реалізувати проект телевізійно, то я
обов’язково втілю його як громадський проект.
– У чім причина? Такий продукт
важко проштовхнути в телевізор?
– Поки не довів справу до кінця,
бути впевненим, що все вийде ідеально, не можна. Тому всякого можна
чекати. Сподіваюся, несподіванок не
буде, і вже навесні ми стартуємо.
– Звідки у тебе цей патріотичний
порив?
– Я завжди була такою, це виховання, світогляд. Звісно, у «Погоді» чи
в «Підйомі» виявити свої патріотичні
поривання було важко. От тільки тепер я дійшла до цього. До речі, для дипломної роботи свого часу обрала теж
доволі патріотичну тематику. Я писала
про імідж України на сторінках британської преси.
А ще я почала писати книгу про
те, як змінити своє життя, реєструю
благодійний фонд. На початку весни,
а саме з 1 до 8 березня, у київському музеї «Духовні скарби України»
стартує соціальний фотопроект «Виключно звичайні», до якого я теж
причетна. Автори проекту відібрали
дівчат різного віку, статку та професій, зовнішньо подібних до відомих
жінок ХХ сторіччя. Це гарна нагода
продемонструвати красу українських
жінок й підкреслити, що образи, якими ми всі звикли захоплюватися, поруч щодня.
– Це все похвально, але без інвестора такі задуми втілювати нереально. Не боїшся, що цей ідеалізм може
вичерпатися?
– Я думаю, що впораюся із цим
проектом. Бо зібрала команду і зацікавила інвесторів, які готові мене підтримати. А головне – є запал.
– У рідному Луцьку часто буваєш?
– Зараз частіше, а раніше хоча б раз
на два місяці обов’язково приїздила. У
Луцьку живуть усі найрідніші люди.
Та й місто я дуже люблю. Я навчалася
у Львові, довго живу в Києві, але нікуди мене так не тягне, як до Луцька.
Київ досі чужий мені, хоча моє життя
тепер саме там.
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ВІТАЄМО!

ЧЕМПІОНКА
СТАЛА МАМОЮ
Юрій КОНКЕВИЧ

«ВОЛИНЬ» ВІДБУЛАСЯ
ЛЕГКИМ ПЕРЕЛЯКОМ

Волинська біатлоністка Юлія Батенкова-Бауман
знову зійшла на п’єдестал – 19 січня вона стала
мамою. Донечка Злата – справжня богатирка:
зріст 54 см, а вага 3 кг 850г!
Юля – тринадцятиразова олімпійська медалістка. Так складалося, що спортсменка з Ковеля
не завоювала золотої медалі на олімпіадах. Утім
тепер вдома їм з чоловіком Миколою усміхатиметься маленька Злата.
«Звісно, жодна медаль не зрівняється із моєю
дівчинкою, але від своєї мети завоювати золото
на Олімпіаді я не відмовляюся», – сказала Юлія.
«Хроніки Любарта» вітають Юлію БатенковуБауман із народженням донечки і зичать цій
прекрасній спортивній сім’ї усіх гараздів.

Павло ФІЛОНЮК

М

У дитинстві Юля була гімнасткою, аж до
ДТП, в якому втратила руку. Через кілька років
відновила заняття спортом, захопилася легкою
атлетикою, лижами та біатлоном. БатенковаБауман – одна з найтитулованіших українських
спортсменок у зимових видах спорту.

БАСКЕТБОЛ

«ВОЛИНЬБАСКЕТ»
СПАРИНГУВАВСЯ
ЗІ СУПЕРЛІГОВИМ
СУПЕРНИКОМ
Луцька баскетбольна команда «Волиньбаскет-WOG-Університет» зіграла першу товариську гру в новому році. Спаринг-партнером
волинян стала команда еліти українського баскетболу – івано-франківська «Говерла».
Суперлігова «Говерла» була не в оптимальному складі. Головний тренер «ведмедів» Євген
Мурзін дав відпочити одразу чотирьом провідним гравцям – Меккі МакНайту, Рікардо Гленну, Владиславу Подоляну і Сергію Алфьорову.
Натомість у складі «Говерли» з’явився молодий
форвард Віталій Вінтоняк. Гравець цього сезону
провів 12 поєдинків за… «Волиньбаскет». У середньому за матч гравець в луцькому клубі набирав 16 очок та 10 підбирань. Зараз він на перегляді в Івано-Франківську.
«Волиньбаскет», своєю чергою, у нові тактичні схеми спробував залучити молодих гравців.
«Ми майже півтора місяця без ігор, тому вирішили перевірити, чи готові хлопці грати, – пояснює головний тренер БК «Волиньбаскет-WOGУніверситет» Дмитро Чайковський. – Ми хотіли
побачити, як проходить підготовка до офіційних
ігор, чи спрацюють тактичні схеми, які ми підготували на другу частину чемпіонату».
Результат гри не став для жодної зі сторін
несподіванкою. «Говерла» на домашньому майданчику здобула переконливу перемогу з понад
20-очковою перевагою.
«Результатом трошки незадоволені, але не
були розчаровані самою грою, – коментує гру
Дмитро Йосипович. – Наприкінці першої чверті
«Говерла» зробила невеличкий ривок у 8-10 очок,
і цю відстань ми не змогли подолати. А під кінець
ще трохи пропустили. Ми не розчаровані, бо
змогли зіграти спаринг з чудовою командою».
Свій наступний офіційний поєдинок у рамках чемпіонату Вищої ліги лучани мають провести вдома 31 січня проти дубля «Дніпра».

инулої п’ятниці Контрольнодисциплінарний комітет Федерації
футболу України завершив розгляд
питання про припинення матчу 10-го туру
чемпіонату між луцькою «Волинню» та
харківським «Металістом». Результат цього
матчу анульовано, «Волині» зараховано
технічну поразку з рахунком 0:3, а «Металісту»
– технічну перемогу з рахунком 3:0.
Наступний домашній матч луцька команда
проведе без глядачів. Це буде поєдинок проти
одеського «Чорноморця», запланований на 7 березня.
Крім того, на клуб накладено умовну санкцію у вигляді проведення ще одного домашнього
матчу без глядачів з випробувальним терміном
до кінця поточного сезону. Тобто у випадку повторного грубого порушення регламенту та гро-

мадського порядку на «Авангарді» «хрестоносці»
наражаються на небезпеку грати без вболівальників усі домашні матчі.
Головний тренер луцької «Волині» Віталій
Кварцяний та тренер команди Дмитро Кварцяний, яких було вилучено з меж технічної зони під
час гри з «Металістом», отримали по одному матчу дискваліфікації (це буде гра проти «Дніпра» у
Дніпропетровську 28 лютого), а клуб – штраф у
розмір п’ять тисяч гривень.
Цікаво, що реакції Комітету арбітрів України
на суддівство Дмитра Кутакова у тому злощасному поєдинку вболівальники так і не дочекалися.
Хоча минулого понеділка цей орган збирався й
ухвалював кадрові рішення, когось понижував у
класі, когось підвищував. А про Кутакова – ані
слова… Черга тепер за «Волинню» та вболівальниками виявляти свою принциповість.
ФФВ не поставила на правильну конячку
Тим часом у керівництві українського футболу таки відбуваються зміни. Робоча група з підготовки XVII позачергового Конгресу Федерації
футболу України отримала протоколи засідань
ще шести колективних членів ФФУ з пропозиціями щодо обрання делегатів на Конгрес та висунення кандидатів на посаду президента ФФУ.
Станом на 27 січня, відповідно до рішень 34 із 49
колективних членів, кандидатом на посаду президента національної асоціації висунуто Андрія
Павелка. Він – нардеп від пропрезидентської
партії, його також пов’язують з Ігорем Коломойським. Крім того, Львівська федерація висунула
Ярослава Грися, а федерація футболу Волині та
Асоціація «Футбол-Захід» – Маркіяна Лубківського. Останній запам’ятався вдалим проведенням Євро-2012 в країні, він номінально відповідав за оргзаходи європейського чемпіонату
в Україні, нині є речником СБУ.
Нагадаємо, що позачерговий звітновиборний Конгрес Федерації футболу України
відбудеться 6 березня. Колективні члени вису-

«Волинь» покарана,
Кутаков – на суддівський «вольниці»
вають кандидатів на виборні посади ФФУ до 6
лютого.

ТЕМНА ТУРЕЧЧИНА

«Волинь» під час зборів у Туреччині «темнить». Інформації про команду обмаль, таке
враження, що Віталій Кварцяний переглядає на
зборі нового Крішті Роналдо. Ані складу команди у спарингах, ані авторів забитих голів клуб не
подає. Стовідсотково відомо, що іменитих потенційних новачків у «Волині» немає, а от непродані
у «Дніпро» румуни Бікфалві та Матей сопуть у
дві дірки, але відпрацьовують НТЗ.
Підопічні Кварцяного встигли програти
двом азербайджанським клубам – «Нефтчі» 3:4
та «Сімургу» 0:2, гра з македонським «Вардаром»
не відбулася через організаційні проблеми.
Попереду в «хрестоносців» принаймні два
спаринги – з польським «Подбескидзє» та сербською «Ягодіною».
А в середу увечері “Волинь” виграла у польського “Побескидзє” 4:2 (Бікфалві - 2, Матей,
Хомченко).

ВОЛЕЙБОЛ

ПЕРШІ ПЕРЕМОГИ
ПІСЛЯ ВОСЬМИ ПОРАЗОК
Назар ТРИКУШ
« К о н т и н і у м - В о л и н ь - Ун і верситет» – «Білозгар-Медуніверситет» – 3:2 (25:15, 21:25, 23:25,
25:13, 15:11) та 3:0 (25:10, 25:9,
25:17).
Після програшних турів зі
суперниками з елітної четвірки
«Континіум-Волинь-Університет»
згадав смак перемог. У ІХ турі Суперліги серед жіночих команд волинянки вдома приймали вінницький «Білозгар-Медуніверситет».
Перед стартом поєдинків у
луцької команди назбиралося чимало кадрових проблем. Та Вінниці не довелося побачити на паркеті
ослаблу команду чи наполовину
складену з дублерів. До основи повернулися Анастасія Тищенко та
Анна Степанюк.
Бажання перемагати волинянки
продемонстрували з перших хвилин гри і повели – 5:0. Атаки господарі вели переважно з четвертої

та третьої зон. «Медуніверситет» не
міг контролювати ситуацію і, найімовірніше, просто злив сет – 11:2,
15:7, 25:15.
Та гості не були налаштовані
програвати. Поправити корону волинянкам вони взялися у наступних партіях. І це було їм до снаги,
адже минулого сезону в очних
зустрічах команди розділили між
собою очки порівну. Після рівної
гри на початку другої партії – 7:7,
15:15, гості пішли у відрив – 25:15.
На підйомі вінничанки виграли і
третій сет, правда, у цьому відтинку
гри боротьба йшла за кожен м’яч –
20:20, 22:22, 23:23, 23:25.
Після шокової терапії від свого тренера Богуслава Галицького
лучанки схаменулись і після технічної перерви 12:9 почали, не соромлячись, атакувати – 25:13. На
тай-брейку гості теж не мали шансів – 15:11.
«Не було командної гри, кожна
хотіла на публіку зіграти, от і отри-

мали по заслузі – втратили одне
очко, – коментує першу зустріч
Богуслав Галицький. – Потрібно

збільшувати кількість тренувань,
поки ми не будемо таких суперників
«лускати» по 3:0».
У матчі-відповіді волинянки зіграли фактично без помилок. І перемогли без втрати жодної партії. Гості
ніяк не могли налагодити дії в прийомі й доводці, а без цього про якусь
картину гри було важко говорити.
Традиційно вже кращим гравцем
стала Анна Степанюк, та варто звернути увагу і на дії Юлії Молодцової
на майданчику. Молодша Молодцова відіграла один із найкращих матчів цього сезону, організувавши за
гру сім ейсів.
«У нас все виходило, бо ми старалися грати відповідно до чітких
установок тренера, – пояснює Анна
Степанюк. – Можливо, епізодами
була плутанина в прийомі, та результативним нападом ми все перекривали».
Волинянки фактично «зацементували» за собою п’яте місце турнірної таблиці. Позитивні чи негативні
зрушення стануть сенсацією в українському волейболі.
У Х турі відбудеться волинське
дербі. Саме до рівненської «Регіни» в гості вирушить луцький ВК
«Кониніум-Волинь-Університет».
Матчі відбудуться 30-31 січня.
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СУДОКУ

ПРАВИЛА

Ігрове поле складається з квадрата розміром
9×9, розділеного на менші квадрати із
стороною 3×3 клітинки. Таким чином, все
поле налічує 81 клітинку. У деяких з них вже
на початку гри розташовані числа (від 1 до
9). Залежно від того, скільки клітинок вже
заповнено, конкретну судоку можна віднести
до легких або складних.
Мета головоломки – треба заповнити
вільні клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку, в кожному стовпці і в
кожному малому квадраті 3×3 кожна цифра
зустрічалася лише один раз. Правильна
головоломка має лише одне рішення.
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АНЕКДОТИ
Після свят на мене налазить тільки
білизна. Та й то постільна...
Новини.
У «ДНР» знайшли людину, яку виховали собаки! Наразі це єдина вихована
людина в «ДНР».
МОЗ попереджає: доступним буде
тільки лікувальне голодування.
– Лікарю, я розмовляю сам із собою.
– Нормально, внутрішній діалог.
– Так, але я розмовляю китайською
мовою! Я не розумію, про що йдеться!
Міністерство закордонних справ РФ
заявило, що в усьому історично винна
Україна. Адже саме Київ заклав камінь
розбрату, коли віроломно напав на військо хана Батия, що мирно кочувало й
трохи заблукало.
– Давай іти простим логічним шляхом.
– Давай, наливай.
Менеджер Іванов ввів свої санкції
проти Європи: тепер він п’є горілку замість віскі.
Коли мені було 15, я мріяла, щоб
мені було 20.
Минуло 30 років, а мрія залишилася...
– Мам, я вчора грав у покер і тепер
з’їжджаю з вашої квартири.
– Чудова новина, синку, вітаю!
– Дякую. Ви з татом теж з’їжджаєте.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 22 січня 2015 року
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Федір Сухов, durdom.in.ua

Кремль. Ранок.
– Ну що?
– Капець, Володимире
Володимировичу.
– Прям так вже?
– Тепер так. Дуже скороспішний.
– А що ж так? Учора ще все було
нормально, а сьогодні вже все...
– Так і вчора було не дуже, просто
ми не хотіли говорити.
– Ну, подивимося-подивимося.
Доповідайте.
– Наші американські партнери...
– Піндоси, коротше...
– Я й кажу, Піндос... Так-от, вони,
мабуть, надали Україні якусь
надсекретну зброю, про яку
наша розвідка абсолютно не має
уявлення.
– Ой, боюся-боюся-боюся.
Ну шо вони там придумали?
Психотронно-нейронну вакуумну
бомбу?
– Туман, Володимире
Володимировичу.
– Що? Туман?
– Туман, Володимире
Володимировичу. Т-у-м-а-н...
– Я тобі що, першокласниця? Я
знаю, що таке туман.
– Ми теж раніше думали, що
знаємо. А тепер он воно як
складається.
– Ну і як складається?
– А складається для нас дуже
погано. Туман цей стоїть уздовж
всієї смуги розмежування. Щільний
такий – в двадцяти метрах не

З НЕПУБЛІКОВАНОГО

КРЕМЛЬ. РАНОК

видно нічого.
– Ну, далі, далі...
– Так-от. Що в цей туман потрапляє,
назад не повертається. Причому
що більше туди техніки і людей
відправляємо, то він щільніший і
густіший.
– І що?
– І ніхто не повертається.
– У якому сенсі?
– У будь-якому. Ні двохсоті, ні
трьохсоті. Як у воду канули. З
кінцями.
– Жартуєте?
– Не до жартів.
– ???
–…
– Усі-усі?
– ...
– І багато туди пішло?
– Практично все, що було. На
Далекому Сході залишилося три
батальйони... Ми їх знайти не
можемо. У Чечні зведений полк. Ну,
й рота почесної варти, само собою.
– А техніка як?
– Так само – вся там. Залишилося
небагато... На Далекому Сході...
– Запускайте авіацію – нехай
попрацюють на славу російського
триколора.
– Запускали вже. Майже все й
запустили.

– І багато?
– Та все, що було, загалом.
Залишилися вісім президентських і
ескадрилья прикриття.
– То що, у нас тепер в армії майже
нічого й немає?
– Нічого немає. Зовсім нічого!
Аналізи, експертизи зробити не
можемо – субстанцію на зразок не
можна взяти.
– А що самі укри? Є якісь відомості
від наших там?
– Від наших – нічого. Ніби й немає
їх там. А украм однаково. Вони ніби
щось будують, вирощують і все
таке... І на туман цей уваги навіть не
звертають.
– Ну хоч якісь відомості є з того
боку?
– Є дані, через Білорусь отримані,
мовляв, укри кажуть, що туман цей
– це консервована ненависть.
– Яка?
– Пробачте, концентрована.
Ненависть. І більше нічого. Вона
ніби у вигляді туману. Чому – ніхто
не знає. Як працює – незрозуміло.
– Тобто ти хочеш сказати, що укри
нас так ненавидять, що це почуття
в природний феномен мутувало?
– Мабуть, так. От тільки...
– Що тільки?
– Тільки укри кажуть, що це не їхня
ненависть...
– А чия ж? НАТОвська, чи що?
Піндоська?
– Ні, Володимире Володимировичу,
вони кажуть, що це наша
ненависть, російська.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 30 СІЧНЯ – 5 ЛЮТОГО
ОВЕН (21.03 – 20.04)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Василь Столяр (11 квітня 1962 р.)

Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)

Олег Кіндер (10 грудня 1960 р.)

Тиждень розмов з «червоним півнем» минув, тепер головне – не опинитися в обіймах «зеленого
змія», так і до рудої білочки недалеко. Тримайтеся
й утримані від божевільних вчинків будете.

Зорі радять вимкнути функцію нагадування у
телефоні – вам і без неї усі навколо про щось нагадують. Імовірні витрати на лікування вашому
начальству. Може, у босів щось із рукою. Може,
вони замучилися махати на вас рукою.

Доведеться зважати на нових ЗМІй, які завелися у
вашому тихому серпентарії. А от у вертикальних
зв’язках із космосом лад наведено: ви зрозуміли
правила солдафонщини, і боси збагнули, що вас
ліпше не чіпати, бо…

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

Євген Мельник (14 травня 1956 р.)
Саме час ущипнути молодого й витрішкуватого
задираку, який нещодавно украв у вас шматочок
щастя. Його позиції нині хиткі й залежать від волі
(сваволі) «чорних чоловічків». Будьте обережними з бумерангами!

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

ДІВА (24.08 – 23.09)

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Зорі наполягають на негайних змінах курсів. З
валютних переведіться на іноземні мови. Тоді
розумітимете, що до вас промовляють підлеглі. Із
алкоголем не товаришувати, у погані компанії не
влазити, в суди – ані ногою!

Іскрометно продовжите розігрувати партію посередника та доброго поліцейського. Але зорі не радять бути надто добреньким – так і на гнів головнокомандувачів можна нарватися. На локальному
фронті ймовірна поразка, сприйміть її гідно.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Андрій Козюра (12 червня 1980 р.)

Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)

Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Цілком притомний тиждень для байдикування,
неробства та веселощів. Аби розчинити ці розваги у справах буденних, зорі радять трохи волонтерити. Не сплутайте із «валендати».

Звернете увагу на поведінку колег, яким довіряли,
бо вчорашні друзі нині крутяться, наче кабан на
вертелі. Заздрісники можуть перешкоджати вашим починанням, будьте обережнішими. Партнери можуть попросити про додаткові умови. Не
варто йти на поступки.

Ви з «побратимом» вчасно «закосили», тому зорі
аплодують стоячи. Бо ще одному вашому дружку
кури бунт таки улаштують. Тому тиждень мине
під сузір’ям Турбот і Великої Міни за Поганої
Гри.

РАК (22.06 – 23.07)

Анатолій Вітів (22 липня 1960 р.)
На найближчий час вам гарантовані костюм та
краватка. Щоправда, в останній ви почуватиметеся, наче пес на ланцюгу, й очима шукатимете
господаря. Буремний час триває, тому не гризіться із друзями.

РИБИ (20.02 – 20.03)

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

Навколо світ божеволіє, а до вас музи в гості прилетіли. Так буває зі Скорпіонами. Натхнення додаватиме наснаги і навпаки. Зорі радять не випускати музу з заручників якнайдовше.

Ну ви «ваще»! Зевс щонайбільше! Аполлон щонайменше! Ви зуміли переплюнути навіть «бацьку». Вас усі тепер люблять, і навіть не за гроші.
Найближчим часом чекайте в гості «зіркових»
перевіряльників.

Володимир Лис (26 жовтня 1950 р.)

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

