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Речі завжди потрібно називати своїми 
іменами. І те, що сьогодні відбувається в 
Україні, називається громадянською війною.

Це не війна сходу та заходу країни. Це 
війна влади проти власного народу.

Чергове свідчення цього – близько 
тридцяти вбитих активістів Євромайдану 
та міліціонерів. Влада пішла на силовий 
сценарій і залучає до розв’язання конфлікту 
армію та СБУ. Тобто вона використовує 
військові формування для боротьби з 
власними громадянами.

Президент Янукович втратив відчуття 
реальності та не розуміє масштабів 
трагедії, яка зараз розгортається в Україні. 

Він готовий кров’ю втримувати владу. 
Хай як ми ставимося до його попердників, 
але ані Кравчук, ані Кучма, ані Ющенко не 
готові були чіплятися за президентське 
крісло такою ціною.

Хай як прикро, але Україна сьогодні 
стала об’єктом міжнародної політики. Доля 
країни вирішується не стільки на Банковій 
чи в Межигір’ї, як у Москві, Вашингтоні та 
Брюсселі.

Причому останні заяви та дії Росії 
демонструють фактичну відстороненість 
офіційної Москви від персони Януковича. 
Свідчення цього – відмова давати черговий 
двомільярдний кредит Україні та небажання 
Путіна зустрітися з президентом України у 
Сочі на відкритті зимової Олімпіади.

Тому Янукович, як загнаний звір, буде 
з останніх сил намагатися самостійно 
зберегти себе. Але вже не як президента, а 
як живу істоту, над якою нависла реальна 
загроза розправи.

Окрема мова про нашу «доблесну» 

опозицію в особі «трітушки»: Яценюка, 
Кличка та Тягнибока, які хотіли очолити 
Євромайдан, і народ дав їм такий кредит 
довіри.

Але як показав досвід, поводяться вони 
не менш безвідповідально, аніж влада. Адже 
саме опозиція закликала людей у вівторок, 
18 лютого, йти до Верховної Ради. 

Чи розуміли опозиційні лідери, до чого 
закликали? Чи прогнозували вони можливі 
сценарії розвитку ситуації? Чи майданівці 
для них лише гарматне м’ясо, яке дозволить 
змінити рила біля владного корита?

І де зараз Тягнибок? Де Кличко? Де Яценюк, 
куля йому в лоб?!

Україні потрібен новий президент. 
Україні потрібні нові лідери. 
Україні потрібен ти!

ЗАРУЧНИКИ НЕСВОБОДИЗАРУЧНИКИ НЕСВОБОДИ

ХРОНОЛОГІЯ КИЇВСЬКИХ ПОДІЙ 

стор. 10

РОЗЛЮЧЕНІ МАЙДАНІВЦІ ЛЕДЬ НЕ РОЗІРВАЛИ ОЛЕКСАНДРА БАШКАЛЕНКА
Десятки смертей, сотні поранених і скалічених 
на лінії вогню в охопленому вогнем серці 
української столиці не лишили байдужими 
волинян. Люди вийшли сказати своє «Ні». Гучно, 
грізно, ультимативно і вкрай емоційно.
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СМЕРТЬ ВОЛИНЯНИНА 
НА МАЙДАНІ – 
НЕ САМОГУБСТВО
Церква не визнала смерть 55-річного 
волинянина Віктора Хом’яка, якого знайшли 
повішеним на революційній ялинці у столиці, 
самогубством. 

Із благословення очільника Волинської єпар-
хії Української православної церкви Київського 
патріархату владики Михаїла, чоловіка поховали 
згідно з усіма православними канонами, пише 
Релігійно-інформаційна служба України.

Отець Іван, який відспівував померлого, 
розповів, що бачив у загиблого рани на руках і 
шрами на голові, що проступали через волосся. А 
це, переконаний він, свідчення того, що чоловік – 
не самогубець. 

Як відомо, тіло Віктора Хом’яка знайшли 
27 січня в металевій конструкції революційної 
ялинки на Майдані Незалежності у Києві. Чоло-
вік жив у селі Голишеві Луцького району. 

ДЕПУТАТИ З ВОЛИНІ 
КУПИЛИ ЗАВОД НА 
РІВНЕНЩИНІ

Група компаній «Континіум» придбала 
контрольний пакет акцій Рокитнівського 
склозаводу, пише рівненський сайт «ВСЕ».

Як відомо, «Континіум», який у 1992 році 
створили Ігор Єремеєв та Степан Івахів, які нині 
є народними депутатами від Волині, координує 
низку бізнес-проектів в Україні. За інформацією 
видання, впродовж останніх місяців завод не 
працював, більшість працівників перебували 
у вимушених відпустках за власний рахунок. 
Після економічної кризи 2009 року завод став 
збитковим, втратив ринки збуту, вимушено 
зупинилися імпортовані до того лінії із вироб-
ництва скла.

У планах нового власника – якомога швидше 
відновлення потужностей заводу, відновлення 
робочих місць, налагодження нових ринків збуту 
готової продукції як в Україні, так і за її межами.

ЛУЦЬКИМ 
БАНДЕРІВЦЯМ ХОЧУТЬ 
ЗБІЛЬШИТИ ДОПОМОГУ
Ветеранам ОУН-УПА в Луцьку пропонують 
платити по 300 гривень щомісяця.

Про це йшлося під час засідання депутатської 
комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку 
підприємництва, пише «ВолиньPost». Наразі ж 
луцьким упівцям платять по 100 гривень.

БІЗНЕС

НЕВИЗНАНІ ГЕРОЇ

ЗАЯВА ВТРАТА

ЕКОНОМІКА

ГНІВ НАРОДУ

КРИВАВА ЙОЛКА КОРПОРАЦІЯ «БОГДАН» 
ЗАЯВЛЯЄ ПРО ТИСК ВЛАДИ 

НЕ СТАЛО МЕРА 
РОЖИЩА

На 53-му році життя помер міський 
голова міста Рожища Афган Алієв. 16 
лютого він повертався із риболовлі, у 
авто йому раптом стало зле. 

Попрощалися із Алієвим 17 люто-
го. Вшанувати пам’ять мера прийшло 
кілька сотень людей. Цього дня у Рожищі 
вивісили чимало державних стягів із 
траурними стрічками. 

Міським головою Афгана Алієва об-
рали у 2009 році. За нього проголосувало 
майже 70% виборців. 

Тетяна ГРІШИНА 

Керівники об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у Луцьку 
проти зміни голови комісії ЖКГ. 18 
лютого ротації обговорювали під час 
засідання комісії. 

Як повідомив секретар Луцькради Гри-
горій Пустовіт, фракція ВО «Свободи» іні-
ціювала рекомендувати на посаду голови 
комісії законності з питань дотримання 
прав людини, законності, боротьби зі зло-
чинністю, депутатської діяльності, етики та 
регламенту Андрія Буя (ВО «Свобода»). 

«Крім того, за зверненням керівни-
ка фракції ВО «Батьківщина», є пропо-
зиція рекомендувати для сесії обрати 

головою постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства Василя Гриба, 
члена комісії», – зазначив Пустовіт. 

Секретар пояснив, що таке рішення 
ухвалили в зв’язку з тим, що «фракція ВО 
«Батьківщина» вирішила посилити вплив 
на роботу комісії». Водночас депутат Рус-
там Дячук зазначив, що потрібно заслухати 
звіт голів, а тоді вже ухвалювати рішення.

Проти таких змін висловилися і голови 
ОСББ, які сумніваються, що новий голова 
буде враховувати інтереси об’єднань.  

«Отакі підкилимні ігри становлять за-
грозу розумінню партії «Батьківщина» вза-
галі у Луцьку. Люди бачать і це все оціню-
ють», – зазначила голова Асоціації ОСББ 
«Лучани»  Юлія Сабатюк. 

Зазначимо, що Роман Бондарук став го-
ловою комісії за квотою ВО «Батьківщина». 
Нині він вийшов і з партії, і з фракції.

К орпорація «Богдан» звернулася 
до Президента, Генерального 
Прокурора та в.о. Прем’єр-

Міністра України з закликом негайно 
припинити безперервні перевірки 
контролювальних та фіскальних органів, 
оскільки це призводить до припинення 
діяльності компаній та відповідного 
звільнення працівників. Про це йдеться 
на сайті компанії. 

«Попри декларативні заяви про спри-
яння розвитку бізнесу та поліпшення ін-
вестиційного клімату, в країні фактично 
відбувається економічний рекет держслуж-
бовцями. Вести бізнес в Україні можуть 
суто «свої» компанії», – зазначено у заяві.

Корпорація повідомляє про «абсурд-
ні перевірки» і чекає на нові, більш зух-
валі, приводи для зупинки діяльності як 
виробничих майданчиків, так і компаній 
сервісно-збутової мережі.

У компанії говорять про 13 позапла-
нових перевірок та три планові протягом 

липня-листопада 2013 року. Як наслідок, 
бюджети всіх рівнів та соціальних фондів 
за минулий рік порівняно з 2012-тим не-

доотримали від виробничих підприємств 
корпорації «Богдан» понад 73 мільйони 
гривень, а від збутової сервісної мережі 
понад 43,6 мільйонів гривень. Окрім змен-
шення доходів державного бюджету, на 
державу лягає тягар у вигляді скорочених 
працівників, які мають отримувати допо-
могу із безробіття.

Нині призупинили свою фінансово-
господарську діяльність з можливою по-
дальшою ліквідацією представництва 
Національної сервісно-збутової мережі 
«Богдан-Авто» в Запоріжжі, Кіровогра-
ді, Дніпропетровську, Кременчуці, Сумах, 
Кривому Розі, Житомирі, Черкасах та Ві-
нниці. 

Одночасно тривають розгляди понад 
40 судових справ. У разі неможливості до-
ведення правоти в національних судах, 
«Богдан» має намір звернутися до Європей-
ського суду з прав людини в Страсбурзі у 
порядку, визначеному Європейською Кон-
венцією про захист прав людини і осново-
положних свобод (1950 р.).
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ГОЛОВИ ОСББ ЛУЦЬКА ПРОТИ «ПІДКИЛИМНИХ ІГОР» РАДИ 

ДЕПУТАТ-РАДИКАЛ 
НЕ ХОЧЕ БУТИ ПАРТІЙНИМ
Ірина КАЧАН

Депутат Луцької міської ради від ВО 
«Батьківщина» Павло Данильчук планує 
позбутися партквитка. Віднедавна він 
очолює на Волині організацію «Правий 
сектор», яка є основою силового 
протистояння на барикадах у Києві. 

Павло Данильчук близько двох міся-
ців провів на Майдані у столиці й навіть 
очолив сотню самооборони «Волинська 

Січ». Нині, із загостренням ситуації в 
державі, налаштований на революційні 
дії, аби здолати режим Януковича. 

– Я не налаштований на конфрон-
тацію з місцевими опозиціонерами. Не 
той час і не та ситуація. Найближчим 
часом стану позапартійним, – повідо-
мив активіст.  

Як відомо, в організації «Правий 
сектор» заявляли про намір стати полі-
тичною силою у майбутньому. 



03ÍÎÂÈÍÈ Хроніки ЛЮБАРТА
№5 (168)  20 лютого 2014 року

НАРДЕПУ-РЕГІОНАЛУ 
З ВОЛИНІ СПАЛИЛИ 
АВТО 
У Києві під час сутичок в урядовому кварталі 
спалили автомобіль нардепа з Волині регіонала 
Григорія Смітюха. Авто було припарковане на 
вулиці Липській, повідомили у соцмережах. 

Того ж дня, 18 лютого, демонстранти захопили 
будинок, в якому розташовано центральний офіс 
Партії регіонів на Липській. Цей двоповерховий 
особняк належить Григорію Смітюху. Будівля 
площею 4,5 тисячі квадратних метрів вартує при-
близно 16 мільйонів доларів.

ЛУЧАНАМ ПРОРОКУЮТЬ 
ПРОБЛЕМИ З 
ОПАЛЕННЯМ І ВОДОЮ 
Через борги лучан за тепло і воду може 
виникнути «закільцьована» проблема: у 
мерії можуть вчасно не заплатити за послуги 
«Волиньобленерго», пише «ВлиньPost». 

Це вплине на 
те, чи дадуть світло 
«Луцькводоканалу» і 
«Луцьктеплу», через 
що останні можуть не 
впоратися із нормаль-
ним постачанням 
тепла й води. Про таку 
«схему» розповів пер-
ший заступник луць-
кого міського голови 
Святослав Кравчук.

Посадовець нагадав, що заборгованість за 
житлово-комунальні послуги в Луцьку стано-
вить понад 45 мільйонів. І за минулий рік вона 
тільки збільшилася – на 2,2 мільйона гривень. 
Зокрема, за холодну воду і теплопостачання.

«Ми маємо приватну енергетичну компа-
нію, яка забезпечує енергопостачанням наш 
водоканал і «Луцьктепло». «Волиньобленерго» 
– приватники, в них свої підходи. Тим паче, не 
проживають на території нашого міста… Може 
виникнути серйозна проблема із забезпечення 
водою і теплом, гарячою водою», – висловився 
посадовець.

Тож, він попрохав директорів підприємств 
провести «розмову» з підлеглими щодо сплати за 
комунальні послуги.

Як відомо, компанію «Укрістгаз», яка придба-
ла контрольний пакет акцій «Волиньобленерго», 
пов’язують із в. о. віце-прем’єра Юрієм Бойком і 
бізнесменом Дмитром Фірташем.

БУНТ
СПРОТИВ

БОРГИ

СИЛОВИКИ НАСТУПАЮТЬ

ТИСК НА ПРЕСУ

ПРОКУРАТУРА ОТРИМАЛА 
УЛЬТИМАТУМ ВІД 
«ПРАВОГО СЕКТОРУ»
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СБУ РОЗПОЧИНАЄ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНУ ОПЕРАЦІЮ

НЕВІДОМІ ПРОНИКЛИ В РЕДАКЦІЮ ВИДАННЯ

Ірина КАЧАН

Кілька десятків хлопців із 
організації «Правий сектор» 
та їхні прихильники 17 січня 
влаштували акцію протесту під 
стінами волинської прокуратури. 
Активісти вимагали закриття 
кримінальних проваджень 
стосовно активістки луцького 
Євромайдану Майї Москвич 
та щодо створення сотні 
самооборони Майдану 
«Волинська Січ». 

Акція тривала кілька годин. Ко-
ординатор «Правого сектору» на 
Волині, депутат Луцької міськради 
Павло Данильчук шляхом перего-
ворів з керівництвом прокуратури 
намагався знайти спільну мову. Од-
нак виконувати вимоги майданівців 
у прокуратурі не хотіли.

– Вони кажуть, що їм треба узго-
дити свої дії з Києвом, – заявив під 
час акції Павло Данильчук. 

Зрештою, після тривалих пе-
ремовин вдалося дійти згоди, що 
прокуратура закриє проваджен-
ня, яке стосується Майї Москвич. 
Як відомо, його відкрито через 
акцію бойкоту бізнесу регіоналів, 
що відбулася в Луцьку 5 лютого. 
Також у прокуратурі пообіцяли, 
що закриють і провадження щодо 
створення «Волинської Січі», яку 
правоохоронці називають неза-
конними воєнізованими форму-
ваннями. 

За словами Павла Данильчука, в 
приміщенні прокуратури ще з ночі 
перебувало чимало бійців у обла-
дунках, адже боялися штурму. 

– Ніхто прокуратуру захоплю-
вати не збирався, але показати 
нашу жорстку та відверту позицію 
ми мусили. У випадку незакриття 
цих справ на прокуратуру чекатиме 
масштабніша та більш поінформова-
на серед лучан акція протесту, – за-
значив Павло Данильчук. 

Служба безпеки 
України спільно з 
Антитерористичним 
центром розпочинають 
«антитерористичну 
операцію» на території 
України. Про це йдеться 
в заяві глави СБУ 
Олександра Якименка, 
оприлюдненій 19 лютого. 

Якименко заявив, що у 
країні наростає ескалація 
насильства і «застосуван-
ня зброї з боку екстреміст-
сько налаштованих угру-
повань». Він звинуватив 
учасників акцій по країні 

У ніч з 16 на 17 лютого невідомі зламали 
замок в луцькому офісі інформаційного 
агентства «Четверта влада». Двері були 
навстіж відчинені, але вся техніка та 
документи виявилися на місцях.

«Насторожує те, що з офісу нічого не 
зникло. Це наштовхує на думку, що мета 
зловмисників була іншою», – кажуть у ви-
данні.

У журналістів є кілька версій загадко-
вого проникнення в редакцію. Можливо, 
у приміщенні встановили пристрій для 

прослуховування, що малоймовірно, або 
ж встановили на комп’ютери шпигунські 
програми чи віруси. 

«Виявили, що антивірус «Аваст» авто-
матично створив файл о 21.17 в неділю, 16 
лютого. Він міг створити цей файл тільки 
при увімкненому комп’ютері. Хоча нікого 
з редакції в цей час не було», – розповіли 
журналісти. 

Останній варіант – таким чином хтось 
провів обшук, але не знайшов нічого для 
себе цікавого, або того, що хотів знайти.

«Більше того, є підозра, що це спра-
ва рук когось причетного до влади. Ціл-
ком імовірно, що й міліції», – вважають у 
«Четвертій владі». 

у вандалізмі, мародерстві, 
убивствах, захопленні 
держустанов та зброї.

«Це вже не прояви те-
роризму – це конкретні 
терористичні акти… Ра-
дикальні та екстремістські 
угруповання своїми діями 
несуть реальну загрозу 
життю мільйонам україн-
ців», – заявив Якименко.

До операції залучено 
СБУ, МВС, Міноборони, 
Прикордонну службу та 
центральні й місцеві орга-
ни влади.

«З огляду на таке рі-
шення, в державі запро-
ваджуються заходи щодо 
посилення безпеки охоро-
ни громадського порядку 
та державного кордону», 
– заявив глава СБУ. 
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«КОЛИ ВИРІШУЄТЬСЯ ДОЛЯ ДЕРЖАВИ, 
НЕ МОЖНА СПОДІВАТИСЯ НА ОДНУ ОСОБУ»

БІРЖА ПРАЦІ

Розмовляли
Тетяна ГРІШИНА 
та Андрій ЛУЧИК

е коротке інтерв’ю 
«Хроніки Любарта» брали 
в Юрія Луценка у неділю 

в Луцьку на Народному віче. Тоді 
ще ніхто не знав про трагічні події 
вівторка та середи. У вівторок 
мала збиратися Верховна Рада, де 
хотіли вирішувати долю країни. 
«Хроніки Любарта» спілкувалися 
з Юрієм Віталійовичем з позиції 
мирного врегулювання конфлікту.
Багато його тез вже є 
неактуальними, але цікавими. 
Тому ми все ж вирішили 
опублікувати цю розмову.

– У вівторок відбуватиметься 
засідання Верховної Ради. Як буде 
розвиватися ситуація? За кого про-
голосують? 

– Я не політолог і не ворожка, 
аби давати прогнози. Тому можу 
лише ставити завдання і цілі. Метою 
майдану є радикальна зміна систе-
ми. Це означає передусім повернен-
ня до більш демократичної консти-
туції 2004 року, яка не є ідеальною, 
але може стати тимчасовим комп-
ромісом для суспільства. Вимогою 
майдану є припинення партійного, 
мафіозного контролю Януковича 
над урядом і створення нового уря-
ду. Вимогою майдану є дострокові 
вибори президента і парламент має 
ухвалити таке рішення. Якщо він 
його не ухвалить, то далі з ним пань-
катися ніхто не буде. Тоді на порядок 
денний вийде рішення про одночас-
ні дострокові вибори парламенту та 
президента. 

– Чи може, на вашу думку, 
участь у виборах взяти Юлія Ти–
мошенко?

– З огляду на закони, ні вона, ні 
я не маємо права брати участь у ви-
борах на будь-які посади. Але я не 
можу відкинути такий варіант, адже 
рішення про дострокові вибори є по-
літичним. Воно не лежить у площині 
нинішнього законодавства, і я не ви-
ключаю, що буде ухвалено рішення 
про допуск до виборів усіх осіб, за-
суджених з політичних мотивів. 

– Нині є кілька фаворитів се-
ред претендентів на президентське 
крісло з боку опозиції. Це є трійка 
лідерів та реальна кандидатура Пе-
тра Порошенка. Кого з них ви буде-
те підтримувати? 

– Я буду підтримувати не кон-
кретних осіб, а конкретну програму 

реформ, команду реформаторів. І 
лише після цього розмірковуватиму 
над тим, хто очолює цю команду. 
Якщо ми думаємо інакше і все ще 
чекаємо відповіді у прізвищах, то ми 
є невиправними дурнями, які сто-
ять на Майдані 2004 року і сканду-
ють «Ю-щен-ко!». Коли вирішується 
доля держави, не можна сподіватися 
на одну особу. Має бути виставле-
ний план змін, команда змін і лідер 
цієї команди. Тільки в такій послі-
довності міняють державу. Приклад 
– Грузія, Польща, Прибалтика. Все 
решта є дуже непевним і небезпеч-
ним, як показали події після Пома-
ранчевої революції. 

– Чи вважаєте ви правильним 
рішенням, коли заручників май-
дану обміняли на приміщення 
КМДА? 

– Вважаю, що закон, ухвалений 
під тиском Януковича, є безпрецен-
дентно мерзотний і войовничо анти-
правовий. Адже, наприклад, арешто-
ваний у Полтаві жодним чином не 
може вплинути на виконання умов 
своєї амністії. Наприклад, розбло-
кувати вулицю Грушевського. Або 
полянин не може звільнити КМДА. 
Це гангстерське рішення про об-
мін заручників на приміщення. Тим 
не менше, якщо опозиція не змогла 
ухвалити інший закон, то звільняти 
людей потрібно в нав’язаний нам 
спосіб. Немає нічого важливішого, 
аніж люди, які підтримують револю-
цію. Бо приміщення ми ще зможемо 
захопити, якщо будуть люди. Але 
якщо їх не буде, то жодне  утримання 
будівлі не має сенсу. В цьому випадку 
я вважаю неприємним, але потріб-
ним обмін приміщень та вулиць на 
людей, адже йдеться принаймні про 
1800 осіб. Це і сигнал для десятків 
тисяч, які мають знати, що найваж-
ливіше – це відчуття солідарності, 
взаємовиручки у наших діях. Жодна 
людина, найневідоміша, найпрості-
ша, не буде кинута напризволяще в 
тюрмі. Якщо цей сигнал буде почу-
то, то ми ще зможемо взяти скільки 
потрібно вулиць, приміщень і голів 
співвітчизників для перемоги. 

– Закони 16 січня відмінили. Але 
процедура їх відміни під сумнівом. 
Ви не є народним депутатом, тому 
нести відповідальність за ухвален-
ня законів 16 січня не можете. Але 
як політик знаєте, що відбувається 
у Києві. Якщо простежити ниніш-
ню базу законодавства, то багато зі 
змін є чинними. 

– Міністерство юстиції заявляє 
про чинність скасування диктатор-
ських законів 16 січня. І я це сприй-

маю як факт. З іншого боку, до цих 
законів нас арештовували, затриму-
вали, звинувачували. Тому жодної 
гарантії про законність у цій держа-
ві через голосування в нинішньому 
парламенті не може бути. Може бути 
лише мова про припинення відвер-
то фашистських методів і постійних 
при Януковичу політично вмотиво-
ваних чи незаконних арештів. Пер-
шу загрозу – радикальну – ми зняли, 
друга знімається лише з демонтажем 
системи Януковича. 

– Багато хто сподівається на до-
помогу Ради Європи, США, споді-
ваються на застосування жорстких 
санкцій. Чому таких дій немає з 
боку іноземних країн і чи вони по-
трібні? 

– Я той політик, який не вимагає 
західних санкцій. Передусім тому, 
що максимальні санкції щодо Біло-
русі не призвели до демократизації 
цієї країни. Санкції – це лише допо-
міжний важіль для успіху. Головне 
завдання – аби народ змінив владу. З 
іншого боку, солідарність західного 
світу для нас надзвичайно важлива. 
Ми ведемо війну не з Януковичем і 
його бандою, а з Путіним і його ма-
ріонеткою Януковичем. І тому врів-
новажити потугу російської феде-
рації, яка може медійно, фінансово, 
політично впливати на Україну, ми 
змушені союзом з Західним світом, 
який дає нам певні шанси перемогти 
імперські плани Кремля. Ось чому я 
вважаю, що Захід є нашим союзни-
ком. Але він не може зробити щось 
таке, аби ми перемогли автоматич-
но. Перемога не впаде з неба, з літака 
НАТО чи з автомобіля дипломата. 
Вона прийде лише з українського 
майдану, де стоять українці.  

Юрій ЛУЦЕНКО:

Ц

На позачерговій сесії Луцької 
міської ради депутати ухвалили 
рішення перейменувати ДКП 
«Фольклорія – творчий центр» 
в КП «Волинська самооборона» 
та затвердили нову редакцію 
статуту підприємства.

Таке рішення, за повідомленням 
прес-служби мерії, депутати ухвали-
ли 19 лютого. 

Очолювати підприємство буде 
депутат Волинської обласної ради 
Ігор Гузь. У положенні підприєм-
ства йдеться, що його створено для 
допомоги та сприяння у виконанні 
повноважень місцевого самовряду-
вання щодо забезпечення на терито-
рії міста законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і законних 
інтересів територіальної громади. 
Вони можуть брати участь у прове-
денні загальноміських заходів, збо-
рів, мітингів, походів, демонстрацій, 
інших мирних зібрань. 

Окрім цього, Луцька міська рада 

звернулася до Верховної Ради Украї-
ни щодо суспільно-політичної ситу-
ації в державі. 

«Відповідальність за черговий 
кривавий штурм Майдану Неза-
лежності лежить цілком і повністю 
на Президентові України Вікторові 
Януковичу, який внаслідок маніпу-
ляцій із Конституцією України не-
законно повернув собі диктаторські 
повноваження у 2010 році, отри-
мавши абсолютну повноту влади в 
країні. Луцька міська рада рішуче 
засуджує будь-які силові дії з приду-
шення акцій протесту як у Києві, так 
і в регіонах.

У лучан Віктор Янукович більше 
не викликає довіри ні як Президент 
України, ні як людина. Кабінет міні-
стрів України недієздатний, міністри  
перебувають у статусі виконуючих 
обов’язків. Тому єдиним органом 
центральної влади, який повинен 
стати місцем напрацювання шляхів 
подолання нинішньої глибокої по-
літичної кризи, має стати Верховна 

Рада. Звертаємося до Голови Верхо-
вної Ради України, лідерів усіх пар-
ламентських фракцій з вимогою не-
гайно почати процес повернення до 

Конституції 2004 року, а також вжи-
ти всіх заходів для припинення кро-
вопролиття на вулицях українських 
міст та покарання винних. Верховна 

Рада України має тимчасово, до про-
ведення позачергових виборів Пре-
зидента України, стати центральним 
органом влади в країні», – йдеться у 
зверненні.

Депутати звернулися до колег з 
Верховної Ради України від Волині 
Ігоря Палиці, Ігоря Єремєєва, Сте-
пана Івахіва, Сергія Мартиняка про 
неприпустимість будь-яких угод з 
нинішньою владою. 

Представників силових структур 
закликали припинити політичні ре-
пресії, силові дії проти волинян та 
стати на захист лучан. Жителів міста 
рада закликала максимально долу-
читися до акцій протесту в Луцьку 
чи в Києві. 

Керівників підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності за-
кликали не чинити перешкод грома-
дянам у їхньому прагненні долучати-
ся до акцій в Києві, Луцьку та інших 
населених пунктах, а також надавати 
їм у цьому всіляку організаційно-
матеріальну допомогу.

ЛУЦЬКРАДА ЛЕГАЛІЗУВАЛА «ВОЛИНСЬКУ САМООБОРОНУ»
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Сергій МАРТИНЮК

«РОСІЯ 88» 
(РФ, 2009)
Режисер Павло Бардін
Художня відеозамальовка триваліс-

тю в повноцінний фільм, яка свого часу 
спровокувала низку гострих навколоін-
телектуальних суперечок у відповідних 
колах. Хай там як, а Бардін взявся за дуже 
складну тему: сучасний російський нео-
нацизм крізь призму життя однієї окремо 
взятої сім’ї. Хтось називає стрічку «уни-
лою» пародією на серйозне кіно, хтось 
закликає заборонити її через зміст та ідеї, 
ще хтось каже, що робота актуальна і за-
требувана… 

Головний герой – неформальний вожак однієї московської скінхед-
туси, безробітний, запальний і радикально налаштований проти неле-
гальних мігрантів, політиків, лібералів та євреїв. Туса б’є растаманів, 
знімає відео про свої подвиги, бухає, проводить вишколи, а ще час до 
часу виконує невеликі «бізнесові замовлення» від мента, який їх кри-
шує. І все б нічого, якби одного дня головний герой не дізнався, що його 
рідна сестра зустрічається з кавказцем… Подивитися можна. 

«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ЛАВИН»    
(США, 2013)
Режисер Девід Гордон Грін 
Один із найатмосферніших, найзагад-

ковіших і найсвітліших фільмів 2000-х… 
Кінець 80-х, штат Техас, два наймані пра-
цівники в дикій глушині наносять роз-
мітку на дорогах, що розкинулися в лісах, 
які незадовго до того зазнали великої по-
жежі. Цікаві діалоги, краєвиди, спокій, 
емоції і таємничі подорожні, підтвердити 
чи спростувати реальність яких видаєть-
ся вкрай складною справою… А ще тонка 
музика, тепла кольористика і незашпорта-
на стандартами операторська робота. Одне слово, поезія в дусі Терренса 
Маліка і навколо того.

Окрім того, один з кращих молодих акторів заходу для мене – Еміль 
Хірш разом із імпозантно-романтичним вусанем Полом Раддом.  Справ-
жнісінька історія про сенс нашого з вами життя. Наполегливо рекомен-
дую всім поціновувачам доброго антикомерційного кіно!

«НЕВИДИМІ СВІДКИ»  
(США, 2012)
Режисер Скотт Зіл 
Серед моїх специфічних кіносмаків – 

дешева фантастика 80-х – початку 90-х ро-
ків попереднього століття та різного роду 
малобюджетне видиво навколомістичного 
змісту з усіх можливих часів існування кі-
нематографа) Хтось каже, що це вбивання 
часу, тоді як я кажу – ви просто не шарите.

Так-от, часом серед таких фільмів тра-
пляються дуже хороші задумки, які могли 
б стати чимось набагато вагомішим за 
умови відповідних капіталовкладень. Істо-
рія взаємин копа, який втягнутий у таємниче розслідування вбивства, 
будучи підозрюваним у його скоєнні, і дівчинки, яка значиться в списку 
зниклих безвісти. І все було б як завжди, якби не одне але – виявляється, 
що і дівчинка, і коп мертві, а вбивця спокійно залагоджує свої справи.

Хто в темі, можна. Тим паче, що у фільмі можна помітити і Кевіна 
Сорбо, який в моєму дитинстві грав всесильного героя у серіалі про по-
двиги Геркулеса)

«ПІСЛЯ НАШОЇ ЕРИ» 
(США, 2013)
Режисер М. Найт Шьямалан
Більшість кінопрем’єр минулого року 

я успішно проґавив, що стало для мене 
цілою традицією. Пропускаєш усі мож-
ливі відгуки, суперечки, осмислені й нео-
смислені рецензії і в спокої переглядаєш 
стрічку. Пізніше. А тут вам і Шьямалан 
як-не-як, і Уілл Сміт з сином, і постапока-
ліптична фантастика. Просто шикардос) 

Втім чи то в мене якось з фантастикою 
не склалося, чи то команда творців фільму 
ставила перед собою інші концептуальні 
завдання, але побачене більше нагадало 
підліткову психологічну драму, в якій елементи фантастики використо-
вувалися радше для гарних символічних образів. Загалом історія ста-
новлення хлопчика, який разом з батьком опинився на постапокаліп-
тичній Землі, прийняв на себе виклики природи і відбувся як чоловік, 
претендуватиме на роль дуже хорошої ідеологічної казки для підлітків. 
І воно того варте. Можна) 

Окремо хочеться зазначити – у Джейдена Сміта гарні акторські пер-
спективи. Татко постарався)

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА ФАЛЬСТАРТ

«НА «ГУМАНІТАРЦІ» ПРИМІТИЛА 
ВЗУТТЯ, АЛЕ ІНША ЖІНКА ВИДЕРЛА 

ПРАВУ ТУФЛЮ І СХОВАЛАСЯ»

ПІДСЛУХАНО-ЗАПИСАНО

У «Хроніках» нова рубрика – 
«Підслухано-записано». У ній роз-
повідатимемо про те, що почули від 
простих лучан на вулицях, в кафе, 
гомадському транспорті, на стадіоні 
чи на сусідній лавці у парку.  Першу 
добірку випадково почутого в такий 
спосіб підготував Юрій Конкевич.

«…Дивлюся учора вранці – у шко-
лі повно отих чорних камінців, 
якими тротуари в Луцьку поси-

пають. Прибиральниці сваряться, я і 
вдома на килимках багато їх помітив. 

Сніг розтанув, а замість нього гори цієї 
гидоти залишилися. Тепер вона в кана-

лізацію піде, яка й так забита… Може, 
дешевше сніг прибирати і вивозити, ніж 

суміш купувати, розкидати й каналізацію 
чистити?»   

«…Я йому позвонила майже вночі, за-
питала – де ти є? Вибив кілька разів 
виклик, але потім таки відповів. Ска-

зав, що в кіно пішов зі своєю дівчиною-
студенткою. Чую, що біля нього там щось 
вибухає, люди кричать, його голосу майже 
не розпізнала. Пояснив, що то фільм такий 

про війну. Не повірила, поки передзвонив 
через кілька хвилин. Уже все було тихо, ска-
зав мені, що вийшов із зали. Тільки недав-
но зізнався: був на Грушевського два тиж-
ні, а тишу придумав, сховавшись у якийсь 
під’їзд».  

«…Зайшла вчора в «гуманітарку» на вок-
залі. Дві жінки цирк влаштували. Увесь 
магазин вже не за вішаками і цінника-

ми стежить, а за ними двома. Обидві на-
дибали на одну й ту ж пару літніх туфель. 
Дуже дешеві й фірмові, майже не ношені. 
Старша жінка тримала в руці ліву туфлю, 
шукала їй пару, поклала на мить «свою» 
туфлю, а молодша хутко вихопила її і втекла 
в іншу залу. Поки була в магазині, то вони 
сварилися, кричали одна одній прокльони і 
обіцялися пересидіти в гуманітарці, доки в 

когось нерви не здадуть. Чим скінчився той 
цирк – не знаю». 

«…Учора хтось двері в сусідньому 
під’їзді заклеїв великими аркушами 
паперу з роздрукованими фото. Здале-

ку помітив порожні й перекинуті пляшки 
з-під пива і горілки. На фото вони лежали 
на поштових ящиках і просто на сходах 
того під’їзду. Ще були скинуті з підвікон-
ня вазони і загиджений підвал. Почитав і 
зрозумів, що до чого. Мешканці обурилися 
тим, що хтось постійно забуває зачиняти 
двері у під’їзд. Сфотографували результа-
ти цього і великими літерами дописали: «А 
ТИ ЗАЧИНЯЄШ ДВЕРІ У СЕБЕ ВДОМА?» 
У мене така ж історія, але плакатами нічого 
не досягнути, нашим людям треба по голо-
ві бити». 

УКРАЇНСЬКІ 
ЛИЖНИЦІ 
НЕ ВИЙШЛИ 
НА СТАРТ 
ОЛІМПІАДИ
Команда українських лижниць – Марина 
Лісогор та Катерина Сердюк – не вийшли 
на старт півфіналу спринтерських змагань 
зимової Олімпіади в Сочі.

Таким чином спортсменки висловили 
свою солідарність із протестувальниками в 
Україні, пише «Українська правда».

Однак у Національному олімпійському 
комітеті заявили, що команда не виступи-
ла через травму спортсменки. 

За офіційною інформацією, напередод-
ні старту на тренуванні Катерина Сердюк 
отримала травму спини. Спортсменка 
одразу звернулася та отримала допомогу в 
«Червоній Поляні» олімпійського Сочі. На-
разі вона проходить курс реабілітації. 

«Збірна команда України виступає і 
продовжуватиме змагання на зимових 
Олімпійських іграх у Сочі», – запевнив 
представник НОК.

Співрозмовник агентства сказав, що 
нестабільна політична ситуація в Україні 
не є приводом для зняття зі змагань.

При цьому інформації про травму 
когось зі спортсменів до старту змагань не 
було.
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ПОНЕДІЛОК
24 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ВІВТОРОК
25 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

КІНОАНОНСИ
СЕРІАЛ ПРО ЗОМБІ ОБІЙШОВ 
ОЛІМПІАДУ

Драма про зомбі-апокаліпсис днями поверну-
лася в телеефір і підтвердила свій високий 

рівень. Рейтинги нового епізоду серіалу «Ходячі 
мерці» після перерви виявилися настільки висо-
кими, що перевершили навіть трансляції Зимо-
вих Олімпійських ігор, повідомляє «На всі 100».

Це вперше, коли телешоу опинилося наодинці 
з таким серйозним супротивником в ефірі. На по-
казниках переглядів «Мерців» споривна подія май-
же ніяк не позначилася. Епізод під назвою «Після» 
(дев’яту серію четвертого сезону) подивилося 15,8 
млн осіб. Нагадаємо, що абсолютний рекорд серіа-
лу становив 16,1 млн глядацької аудиторії.

Хоча загальною кількістю глядачів Олімпіада 
перевершила «Ходячих мерців», але в категорії 
«18-49» серіал отримав абсолютну перемогу, на-
бравши рейтинг 8.3 (більш як 10 млн глядачів), 
тоді як у Олімпіади – 6.9.

СТАРТУВАЛИ ЗНІМАННЯ ДРУГОЇ 
ЧАСТИНИ ФІЛЬМУ «МЕСНИКИ»

Цього тижня в Африці стартували знімання 
фільму «Месники 2: Ера Альтрона». Про 

це повідомляють іноземні ЗМІ. Знімальна група 
працюватиме в Йоханнесбурзі до кінця лютого. 
Раніше стало відомо, що фільмування також відбу-
ватимуться на півночі Італії та в Південній Кореї.

У фільмі знімаються Скарлетт Йоханссон, 
Кріс Хемсворт, Кобі Смалдерс, Аарон Тейлор-
Джонсон, Роберт Дауні-молодший, Джеремі 
Реннер, Джеймс Спейдер, Кріс Еванс, Елізабет 
Олсен, Семьюел Л.Джексон та інші актори. По-
становник — Джосс Відон.

Про сюжет других «Месників» відомо не-
багато. Команда супергероїв має зустрітися з 
потужним супротивником — роботом Альтро-
ном і ще кількома новими персонажами. Серед 
останніх – мутанти Відьма і Ртуть. Прем’єра 
стрічки відбудеться 29 квітня 2015 року.

ЛЕОНАРДО ДІ КАПРІО ПІДЕ 
В ПРЕЗИДЕНТИ США

Леонардо Ді Капріо зіграє головну роль у 
біографічній стрічці «Вільсон», присвяченій 
28-му президентові США Вудро Вільсону. Історія 
життя Вудро Вільсона буде заснована на книзі 
лауреата Пулітцерівської премії А. Скотта Берга.

Політика-демократа обрали на пост керів-
ника країни у 1913 році, він провів біля керма 
вісім років, включаючи роки Першої Світової 
війни. За його правління в США було засновано 
Федеральну резервну систему, що виконує роль 
центрального банку. У 1919 році Вільсон отри-
мав Нобелівську премію миру, присуджену йому 
за миротворчі зусилля.

Примітно, що Леонардо Ді Капріо 
раніше планував перевтілитися в ін-
шого президента у проекті Мартіна 
Скорсезе про Теодора Рузвельта.

Нагадаємо, 
що новий 
фільм з Ді 
Капріо – 
кримінальна 
драма «Вовк з 
Волл-стріт» – ви-
йде на екрани 15 
листопада.

вав перевтілитися в ін-
нта у проекті Мартіна 
Теодора Рузвельта.

о, 

ви-
15 

06.00 «ТСН-Тиждень»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.40, 04.40 «Телевізійна 
служба новин»
08.05 «Економічна правда»
09.05 Х/Ф «РУСАЛКА»
12.45 Х/Ф «9 РОТА»
15.45 «Зіркова хроніка»
16.45, 04.55 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
20.15 Т/с «Гюльчатай»
22.20, 02.20 «Гроші»
23.55 Т/с «Касл - 2»
00.50, 03.10 Х/Ф «СМАК 
ЖИТТЯ»
05.20 Телемагазин

05.20 Х/Ф «НАРЕЧЕНИЙ ЗА 
ОГОЛОШЕННЯМ»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «ПЕРЕВІРКА НА 
КОХАННЯ»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.45 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.45 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.45 «Подробиці»
20.35 Т/с «По лезу бритви»
22.40, 03.40 Т/с «Шулер»
00.45 Х/Ф «ВІЙНА СВІТІВ»

05.45 Служба розшуку дітей
05.50 Світанок
06.50, 19.20 Надзвичайні 
новини
07.40 Факти тижня
08.45, 12.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.10, 13.00 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.35 Т/с «Чужі крила»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Чужий район-2»
21.50, 03.40 Свобода слова
23.45 Х/Ф «УБИВЦІ НА 
ЗАМІНУ»
01.15 Х/Ф «ТАЄМНИЙ БІК 
МІСТА»
02.35 Т/с «Неймовірна історія»
03.20 Про-Ziкаве.ua

05.55 «Чужі помилки. Остання 

справа журналістки»

06.40, 16.00 «Все буде добре!»

08.35, 18.20 «Неймовірна 

правда про зірок»

10.15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
11.50, 20.00, 23.50 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

12.45 «МастерШеф»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

20.55 Т/с «Мама-детектив»

22.25 «Детектор брехні - 5»

00.40 «Один за всіх»

01.50 Х/Ф «ДНІ ТУРБІНИХ»
03.05 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 03.50 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15 
Спорт
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.50 Церемонія закриття 
Олімпіади 2014
12.10, 18.55, 21.30 Діловий 
світ
12.25 Право на захист
12.45 Т/с «Вічний поклик»
14.10 Контрольна робота
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.50 Світ поезії. Т.Шевченко
16.35 Х/Ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ 
ОПІВДНІ»
18.05 Агро-News
18.40 Фінансова перспектива
19.25 Солдати Вітчизни-
доблесть країни
20.55 Офіційна хроніка
21.00, 05.25 Підсумки дня
21.40 до Дня захисника 
Вітчизни «Офіцерська честь». 
1 ч.
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.05 Х/Ф «ГАРНО ЖИТИ НЕ 
ЗАБОРОНИШ»
01.20 ТелеАкадемія

06.00 Мультфільми (1)

06.50 Т/с «Оперативний 

псевдонім-2: Код повернення»

14.50 Д/п «Змова богів»

15.50 Д/п «Воїни світу»

16.40 Д/п «Переведення на 

передовій»

17.40 Д/п «Безсмертна рота»

18.30 Новини 2+2

19.00 Т/с «Вантаж»

21.00 «ДжеДАІ»

21.20 Х/Ф «ВУЛКАН»
23.25 Х/Ф «КРИЖАНІ 
ПАВУКИ»
01.15 Х/Ф «МЕГАПРОВАЛ»
02.40 Х/Ф «ДОРОГА НА СІЧ»

06.00, 20.30 Визволителі
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 Акулячий пляж
08.30 Мегаспоруди
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
12.30 Акула 21-го століття
13.30 Фатальний сценарій
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Битва цивілізацій. Листи 
з космосу
17.30 У пошуках істини
19.30 Секретні території
22.30 Невідома Індія
00.30 Європейський покерний 
тур
01.20 Титани

07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10 Х/Ф «ПЕРЕЛІТНІ 

ПТАХИ»

13.00, 17.25 Т/с «Слід»

16.00 Критична точка

18.00 Т/с «Сашка»

19.20, 02.40 «Говорить 

Україна»

20.00 Т/с «Шаман-2»

22.00, 02.10 Події дня

22.30 Х/Ф «КІНГ-КОНГ»

03.20, 04.50 Т/с «Дев’ятий 

відділ»

06.15, 13.20 М/с «Черепашки-
ніндзя»
06.35, 13.45 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00 Т/с «Віола Тараканова»
10.00 Т/с «Щасливі разом»
15.10 Х/Ф «ЖІНКА-КІШКА»
17.10 Т/с «Не родись 
вродлива»
18.00, 21.55 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.45 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Ревізор
22.50 Х/Ф «БЕЗЖАЛІСНІ 
ЛЮДИ»
00.50 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
КРАСУНЯ»
02.30 Служба розшуку дітей
02.35, 03.30 Зона ночі
02.40 Десята муза в Україні 
(Фільм Другий)
03.35 Найкращі... Серед 
повитух

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.45 «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.25, 20.15 Т/с «Гюльчатай»
11.35, 12.35, 00.55, 01.40 Т/с 
«Громови»
13.35, 02.25 Т/с «Справа 
лікарів»
14.35, 04.10 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.35 Т/с «Свати - 4»
16.45, 04.55 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.15, 03.10 Реаліті-шоу «Сім’я»
00.00 Т/с «Касл - 2»
05.20 Телемагазин

05.20, 20.35 Т/с «По лезу 
бритви»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара -2»
11.20, 12.25, 02.55 Д/с 
«Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
13.50 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.50 «Зрозуміти. Пробачити»
16.55 «Давай одружимося в 
Україні!»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.20 «Подробиці»
22.40, 03.35 Т/с «Шулер»
00.50 Х/Ф «НЕЗВАНІ»

05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.50 Анекдоти по-
українськи
10.20, 13.00 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
14.15 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
15.05, 20.05 Т/с «Чужий 
район-2»
18.45 Факти. Вечір
21.50 Т/с «Лісник»
23.35 Х/Ф «КРИМІНАЛЬНЕ 
ЧИТВО»
02.10 Х/Ф «КЕТ БАЛУ»
03.45 Т/с «Неймовірна історія»
04.30 Про-Ziкаве.ua

06.00 «Чужі помилки. Таємниця 

проклятого дерева»

06.45, 16.00 «Все буде добре!»

08.40, 18.20 «Неймовірна 

правда про зірок»

10.10 Х/Ф «ДОЗВОЛЬТЕ ТЕБЕ 
ПОЦІЛУВАТИ... НА ВЕСІЛЛІ»
11.55, 20.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.50 «МастерШеф - 2»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

20.55 Т/с «Мама-детектив»

22.25 «Кохана, ми вбиваємо 

дітей»

00.15 Х/Ф «ДНІ ТУРБІНИХ»
01.45 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 03.50 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15 
Спорт
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки 
дня
09.35, 17.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
10.40 Т/с «МонтеКрісто»
11.40 Світло
12.10, 18.55, 21.30 Діловий 
світ
12.25 Шеф-кухар країни
13.25 Тарас Шевченко
13.45 Т/с «Вічний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.40 Світ поезії. Тарас 
Шевченко
16.00 Х/Ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ 
ОПІВДНІ»
18.40 Фінансова перспектива
19.25 «Мелодія двох сердець»
20.55 Офіційна хроніка
21.40 до Дня захисника 
Вітчизни «Офіцерська честь». 
2 ч.
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.05 Х/Ф «ЗА ЩАСТЯМ»
01.20 ТелеАкадемія
02.20 «Надвечір’я»

06.00 Мультфільми (1)
06.25 Х/Ф «СЛУЖУ 
ВІТЧИЗНІ!»
08.00, 09.30 Т/с «Кордон. 
Тайговий роман»
09.00, 18.30 Новини 2+2
16.30 Т/с «Солдати-15»
18.55 Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Зеніт - Боруссія. Пряма 
трансляція
21.00 «ДжеДАІ»
21.25 Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Олімпіакос - Манчестер 
Юнайтед. Пряма трансляція
23.45 Про Лігу Чемпіонів + 
огляд ігрового дня
01.00 Х/Ф «ТЕПЛОВИЙ УДАР»
02.25 Х/Ф «ВПЕРЕД ЗА 
СКАРБАМИ ГЕТЬМАНА!»

06.00 Д/ф «Репресовані 
дружини»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 День акули
08.30 Фатальний сценарій
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
12.30 Акулячий пляж
13.30 Мегаспоруди
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Дивна справа
17.30 У пошуках істини
19.30 Секретні території
20.30 Д/ф «Другий похорон 
Сталіна»
22.30 Невідома Індія
00.30 Загадки планети

06.10 Т/с «Дев’ятий відділ»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с 
«Слід»
10.00 Т/с «Горюнов»
11.50 «Нехай говорять»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 05.30 «Говорить 
Україна»
20.00 Т/с «Шаман-2»
22.00, 02.10 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Друге повстання 
Спартака»
02.40 Х/Ф «КІНГ-КОНГ»

06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.35 М/с «Черепашки-
ніндзя»
06.35, 13.55 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00 Т/с «Віола Тараканова»
08.55, 17.10 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.45, 16.10 Т/с «Татусеві 
дочки»
15.20 Т/с «Друзі»
18.00, 20.00 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.45 Репортер
19.20 Абзац!
22.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
КРАСУНЯ»
00.50 Х/Ф «ДОЧКА МОГО 
БОСА»
02.25, 03.30 Зона ночі
02.30 Розквіт українського кіно
03.35 Чи повернеться лікар?
03.45 Благодійна медицина
04.00, 04.30 Зона ночі
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Тетяна ГРІШИНА 

а початку 2014 року ЗМІ поширили інформацію 
про те, що у житлово-комунальному підприєм-
стві №3 понад 50 вакансій. Логічним стає питан-
ня: як при тому стані речей підприємства на-

дають послуги та чи зменшують оплату споживачів? Аби 
з’ясувати ці питання, «Хроніки Любарта» надіслали інфор-
маційні запити до житлово-комунальних підприємств міс-
та з проханням вказати кількість вакантних місць станом 
на 20 січня 2014 року, зазначити, які саме вакансії не за-
повнені на кожному з підприємств та повідомити, в яко-
му обсязі виконують послуги на кожному з ЖКП, а також 
скільки звернень і скарг надходить від мешканців. 

УСЕ ЧІТКО, ВСЕ СПОКІЙНО 
Станом на 20 січня згадане ЖКП №3 мало 11 вакантних 

посад. Яких саме – підприємство вирішило не уточнювати, 
незважаючи на прохання редакції. Зазначили, що надають 
послуги відповідно до законодавства, і належної якості. Ра-
зом з тим, на диспетчерську службу підприємства в період 
з 20 грудня 2013 року до 20 січня 2014 року надійшло 75 за-
явок щодо роботи ліфтів, 246 – щодо електричних послуг, 
480 – сантехнічних, обслуговування димових каналів – 143 
та дві подяки за належне виконання послуг.  

На ЖКП №11 вакантною була лише одна посада елек-
трозварювальника. У відповіді в ЖКП зазначили, що послу-
ги надають у повному обсязі. У вказаний період було лише 
24 заяви-звернення, які стосувалися поточного ремонту 
конструктивних елементів, технічного обслуговування. Втім 
скарг не надходило. 

На ЖКП №7 станом на 20 січня бракувало двох май-
стрів, були незаповнені по 0,5 ставок кошторисника та 
енергетика. Для літнього періоду бракує чотирьох малярів, 
двох покрівельників та 54 робітників для косіння території. 
Чи скаржилися і чи зверталися клієнти, ЖКП вирішили не 
уточнювати. 

ЖКП №2 у вказаний період потребувало п’ятьох покрі-
вельників, двох штукатурів, одного муляра, п’ятьох теслярів 
та двох малярів. Штат працівників підприємство планує по-
повнювати у весняно-літній період, оскільки саме тоді про-
водиться більшість робіт. Протягом місяця на підприємство 
надійшло вісім заяв.

До слова, на ЖКП №2 у разі ненадання в повному об-
сязі послуг з інших складових тарифу з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій, відбуваються перера-
хунки мешканцям.  

«Сума перерахунків за ненадані в повному обсязі послуги 
за 2013 рік склала 71,5 тисяч гривень», – йдеться у відповіді. 

Щодо Луцького ЖЕКу №8, ЖКБ та товариства «М.Ж.К.», 
то вони відмовилися надавати інформацію, оскільки не є 
розпорядниками бюджетних коштів та суб’єктом владних 
повноважень.

ПРЕЦЕДЕНТИ БУЛИ 
Зі скаргами щодо ненаданих чи неякісно наданих послуг 

до Держінспекції з захисту прав споживачів у Волинській 
області протягом 2013 року лучани зверталися 69 разів. На 
підприємствах виявили 14 порушень. З них найбільша кіль-
кість – 12 – стосується послуг з утримання житлових будин-
ків та прибудинкових територій. Суб’єкти господарювання 
отримали адміністративні санкції у сумі 4,9 тисяч гривень, а 
сума здійснених перерахунків за ненадані або неякісно нада-
ні житлово-комунальні послуги сягає 23,7 тисяч гривень.

З’ясовували стосунки мешканці з ЖКП і перед минуло-
річним підвищенням тарифів на утримання будинку. Тоді 
до Територіального відділення АМКУ у Волинській області 
надійшли колективні звернення від мешканців будинку №47 
на вулиці Винниченка, №10а на вулиці Парковій, №3 на про-
спекті Перемоги та №18 на проспекті Президента Грушев-
ського. Мешканці хотіли з’ясувати, чи мав ЖКП фактичні 
витрати за проплачені послуги. 

«Аналіз встановив, що по будинках на вулиці Винни-
ченка, №47, на вулиці Парковій, №10а, на проспекті Пере-
моги, №3, на проспекті Грушевського, №18 фактично деяких 
складових витрат, які входять в утримання цього будинку, 
не було», – зазначає головний спеціаліст-юрисконсульт тер-
відділення Микола Сулімов.  

Аналізували витрати 2010-2012 років. Тервідділення 
встановило, що послуги надавали не в повному обсязі. Отож, 
ЖКП №3 погодився повернути кошти, зменшивши плату за 

утримання будинків у наступні роки. Загальна сума, на яку 
не надали або надали не в повному обсязі послуги, складала 
27 тисяч 460 гривень. 

Ішлося про такі послуги, як обслуговування димовен-
тиляційних каналів, прибирання прибудинкової території, 
освітлення місць загального користування. 

ЯК ЗМУСИТИ СЕБЕ ПОЧУТИ 
Юристи переконують: механізми повернення грошей за 

неякісно надані послуги є, і послуги ЖКП не виняток. 
Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», якщо споживач виявляє неякісні або ненадані по-
слуги, він має скласти акт-претензію, зазначивши в ньому 
строки, види, показники порушень тощо. 

При цьому акт-претензію складають споживач і пред-
ставник виконавця, наприклад, працівник ЖКП. Документ 
потрібно скріпити підписами. Якщо представник ЖКП не 
з’явився для складання акта-претензії у відповідний термін, 
то такий акт є дійним, якщо його підписали не менш як два 
споживачі. Відповідно до типового договору про надання 
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, представник ЖКП має з’явитися для складання 
акта протягом двох робочих днів. 

Надалі акт-претензію подають виконавцеві, який 
розв’язує протягом трьох робочих днів питання щодо про-
ведення перерахунку платежів або надає споживачеві об-
ґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій. 
Подальші спори вирішуються у судовому порядку. 

КОНКУРЕНЦІЯ В ПОМІЧ 
Колишній директор комунального підприємства «Єди-

ний розрахунковий центр» (м. Івано-Франківськ) Вадим 
Войтик зазначає, що головним контролером якості наданих 
послуг мають бути люди. Адже саме з їхніх гаманців оплачу-
ється робота комунальників.

«ЖКП надаватимуть якісно послуги населенню за двох 
умов. По-перше, якщо працюватиме ринок відповідних по-
слуг (принаймні там, де це можливо, адже природні монопо-
лії є в усьому світі). І по-друге, коли люди матимуть можли-
вість і бажання ухвалювати колективні рішення щодо своїх 
будинків. У тому числі, кому ці послуги надавати», – каже 
Вадим Войтик.

Нині мешканці багатоповерхівок можуть іти кількома 
шляхами: ретельно контролювати роботу ЖКП міста, в тому 
числі приватних, чи створювати об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків і самостійно обирати надавача 
послуг. І, звісно, не останню роль у підвищені якості послуг 
відіграє конкуренція між підприємствами. У цьому випадку 
ЖКП будуть зацікавлені утримувати будинки.   

«У ЄРЦ від першого дня діяла власна служба технагля-
ду. Щодня актуються недоліки, щодня відбувається робота з 
підрядниками та мешканцями із підвищення якості послуг. 
Цьому сприяє ще й те, що левову частку робіт та послуг ми 
приймаємо від підрядників лише після підписання актів у 
мешканців. Це стосується всіх ремонтів. А також прибиран-
ня сходових кліток. Законний механізм перерахунків коштів 
за неякісно надані послуги – складання актів-претензій. Це 
просто і дієво», – пояснює Войтик.

СПАСІННЯ ПОТОПЕЛЬНИКІВ –СПАСІННЯ ПОТОПЕЛЬНИКІВ –    
СПРАВА РУК САМИХ ПОТОПЕЛЬНИКІВ, СПРАВА РУК САМИХ ПОТОПЕЛЬНИКІВ, 
АБО ЯК ВІДСТОЯТИ СВОЄ ПРАВО НА ЯКІСНУ «КОМУНАЛКУ» 

№ ПЕРЕЛІК РОБІТ ПЕРІОДИЧНІСТЬ

1. Прибирання прибудинкових територій: 
підмітання тротуарів, проїздів, майданчиків, 
прибирання газонів від сміття, вивезення 
змету (літній період з 6.00 до 14.00, зимовий 
– з 7.00 до 15.00)

3 рази на тиждень

2. Очищення приямків, відмосток від сміття, 
бур’янів

1 раз на місяць

3. Догляд за зеленими насадженнями весняно-осінній період

4. Прибирання листя в осінній період 3 рази на тиждень

5. Підмітання і зсування снігу, очищення 
асфальтного покриття від нальоду

у зимовий період в міру 
атмосферних опадів

6. Посипання піском тротуарів, дворових 
перехідних доріжок, зовнішніх сходів та 
майданчиків на них

у зимовий період в міру 
атмосферних опадів

ПЕРЕЛІК  І  ПЕРІОДИЧНІСТЬ РОБІТ, ЯКІ ВИКОНУЄ  
ДВІРНИК НА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЯХ

№ ПЕРЕЛІК РОБІТ ПЕРІОДИЧНІСТЬ

1. Вологе підмітання сходових майданчиків і маршів 
першого поверху

2 рази на тиждень

2. Вологе підмітання сходових майданчиків і маршів 
вище від першого поверху

2 рази на тиждень

3. Миття сходових майданчиків і маршів першого 
поверху

1 раз на тиждень

4. Миття сходових майданчиків і маршів вище від 
першого поверху

1 раз на квартал

5. Вологе протирання поручнів на сходових 
майданчиках і маршах

1 раз на тиждень

6. Вологе протирання дверей, підвіконь, віконних 
огорож, опалювальних приладів, поштових 
скриньок, зовнішніх поверхонь електрощитів

1 раз на квартал

7. Обмітання пилу, павутиння зі стель 1 раз на місяць

8. Очищення приямків з металевою решіткою при 
вході в під’їзд

2 рази на місяць

9. Підмітання майданчиків перед входом в під’їзд 2 рази на тиждень

ПЕРЕЛІК  І  ПЕРІОДИЧНІСТЬ РОБІТ З ПРИБИРАННЯ 
ПІДВАЛІВ, ТЕХНІЧНИХ ПОВЕРХІВ

ПЕРЕЛІК  І  ПЕРІОДИЧНІСТЬ РОБІТ, ЯКІ ВИКОНУЄ  
ПРИБИРАЛЬНИК У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

ПЕРЕЛІК  І  ПЕРІОДИЧНІСТЬ РОБІТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ДИМОВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ

№ ПЕРЕЛІК РОБІТ ПЕРІОДИЧНІСТЬ
1. Очищення підвалів, горищ, та технічних поверхів 

від сміття 1 раз на рік

2. Вивезення прибраного сміття 1 раз на рік

№ ПЕРЕЛІК РОБІТ ПЕРІОДИЧНІСТЬ

1. Періодичний огляд, перевірка наявності тяги, 
прочищування вентиляційних каналів (за 
наявності гарячого водопостачання)

1 раз на рік

2. Періодичний огляд, перевірка наявності тяги, 
прочищування вентиляційних каналів (за 
наявності газових колонок)

2 рази на рік

3. Періодичний огляд, перевірка наявності тяги, 
прочищування димових каналів

2 рази на рік

4. Ремонт оголовків і димовентиляційних каналів За потреби

Аби відстежувати проблеми  в міс-
ті, в Івано-Франківську постійно діє 
інтерактивна карта скарг і міра їх ви-
конання. Подібний проект «Відкрите 

місто» є і для Луцька. Суть його у тому, 
аби лучани повідомляли про проблеми 
через інтернет. Втім він не стосується 
суто специфіки ЖКГ. 

Н 
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Тетяна ГРІШИНА 

Приміщення Волинської 
облдержадміністрації 19 лютого 
захопили активісти луцького 
євромайдану. 

Мирний наступ, як його анон-
сували напередодні, розпочався о 
10:00 з Театральної площі. Колона 
з близько семи тисяч осіб рушила 
проспектом Волі до Київського 
майдану. Очолювали її активісти 
Правого сектору в масках та з па-
лицями і щитами.

Люди скандували «Зека геть», 
«Революція», «Разом і до кінця». 
Коли мітингувальники прибули до 
приміщення ОДА, в ньому не було 
працівників. Їх, як і працівників 
прокуратури, відпустили. Вхід не 

РОЗБИЛИ БЮСТ 
СТАЛІНА 
І ПІДПАЛИЛИ 
ОФІС РЕГІОНІВ 
Тетяна ГРІШИНА 

Близько 200 мітингувальників у 
Луцьку о пів на першу ночі 20 лютого 
пікетували міський відділок міліції, 
переконуючи правоохоронців стати на 
свій бік. 

Це було імпульсивне рішення людей, 
які не захотіли чекати до мітингу, заплано-
ваного на 20 лютого на 10 ранку. 

Люди рушили з Театрального майдану 
до Луцького міськвідділу міліції на вули-
ці Грибоєдова. Мітингувальники були у 
масках, прикривали обличчя хустинками, 
деякі мали в руках палиці чи біти. Позаду 
мітингувальників рухалися зо два десятки 
автомобілів, прикрашених державними 
прапорцями та символікою ЄС.

Ворота до відділення міліції зачинили. 
При вході поставили до десятка міліціоне-
рів з автоматами та щитами. Після пере-
мовин та на знак перемир’я між міліцією і 
мітингувальниками активісти відступили 
на кілька метрів від огорожі відділку, а мі-
ліціонери поклали щити. 

Правоохоронцям принесли заяву, яку, 
на думку протестувальників, має підписати 
кожен з міліціонерів. У документі йдеться, 
що працівники міліції «засуджують непра-
вомірне застосування сили до громадян 
України, які вийшли на мирний протест». 

Окрім цього, вони зобов’язуються «не 
застосовувати силу проти громадян Укра-
їни, які проживають в межах Волинської 
області і мирно висловлюють свою незго-
ду». 

У заяві також ідеться про вимогу нести 
службу суто в межах Волинської області та 
заклик до колег повертатися до місць не-
сення служби. Підписав таку заяву заступ-
ник начальника УМВСУ Волині Володи-
мир Поліщук, який вийшов на перемовини 
з людьми. 

Потому мітингувальники пробили 
шини автобуса з бійцями міліції, який сто-
яв неподалік, та випустили правоохорон-
ців через живий коридор. Люди вигукува-
ли «Ганьба» та нецензурні вислови. 

Відтак деякі активісти ринули до офісу 
Партії регіонів, що на Привокзальному май-
дані. Мітингувальники відчинили ворота, 
побили у приміщенні вікна, двері та кинули 
кілька коктейлів Молотова.  Втім приміщен-
ня не зайнялося і пожежі вдалося уникнути.

Після цього раптовий пікет рушив до 
офісу Комуністичної партії України на 
вулиці Ковельській. Зі слів активістки єв-
ромайдану Марії Доманської, людям вда-
лося потрапити в приміщення через вікна 
на другому поверсі. У результаті знищили 
бюст Сталіна, який комуністи недавно 
встановили, викинули усі документи на ву-
лицю і підпалили їх.

ВОЛИНСЬКУ ОДА ЗАХОПИЛИ ВОЛИНСЬКУ ОДА ЗАХОПИЛИ 
БЕЗ ОБОРОНИБЕЗ ОБОРОНИ

обороняли міліціонери. У при-
міщені було лише кілька право-
охоронців та працівників служби 
охорони облдержадміністрації.

Частина мітингувальників 
зайшла через боковий вхід, інші 

намагалися пройти через цен-
тральний. Оскільки він був зачи-
нений, активісти проламали вхід 
і розбили вікно. У приміщенні 
ОДА організували штаб майдану. 
Тут є кухня, пункт медиків. Люди 

також збудували біля облдержад-
міністрації барикади. 

Як повідомив депутат Волин-
ської облради Ігор Гузь, люди за-
ймуть три поверхи. Кабінети обі-
цяють опечатати. 

ку

Ірина КАЧАН

Десятки смертей, сотні 
поранених і скалічених на лінії 
вогню в охопленому вогнем 
серці української столиці не 
лишили байдужими волинян. 
Люди вийшли сказати своє «Ні». 
Гучно, грізно, ультимативно і 
вкрай емоційно.

Уранці 19 лютого близько 
семи тисяч розгніваних людей 
вирушили на мирний штурм до 

Волинської обласної державної 
адміністрації. Працівників звідти 
завбачливо евакуювали, відтак 
увесь свій революційний запал 
натовп спрямував на правоохо-
ронців. Точніше тих, кого раніше 
так називали з більшою впевне-
ністю.

Передобідньої пори тисячі 
волинян прийшли під стіни об-
ласного управління міліції, що в 
самому центрі Луцька. Головна 
вимога – міліція мала перейти на 
бік народу. Керували всім хлопці 

у масках з «Правого сектору» під 
проводом луцького депутата Пав-
ла Данильчука. 

Спершу протестувальники 
намагалися порозумітися з керів-
ництвом обласного управління 
МВС. Та марно. У результаті ак-
тивісти рішуче пішли штурмом на 
будівлю – почали трощити двері, 
вікна, фасад, у хід пішла бруківка. 
Довелося навіть викликати по-
жежників, бо виникла невелика 
пожежа. 

Міліція відповіла силою – ви-

бухи гранат тільки згуртували і 
ще більше розізлили люд. Утім 
врешті-решт керівництво волин-
ської міліції пішло на поступки: 
люди створили «живий коридор», 
через який із будівлі вийшли чо-
ловіки у формі. Дехто скандував 
«молодці», але більшість ганьбила 
міліціонерів, вигукуючи образли-
ві слова та добірну лайку. 

Потому радикали зайшли в 
будівлю УМВС. Побачити що там 
відбувається дозволили й журна-
лістам. У кабінеті начальника во-

РОЗЛЮЧЕНІ РОЗЛЮЧЕНІ 
МАЙДАНІВЦІ МАЙДАНІВЦІ 

ЛЕДЬ НЕ ЛЕДЬ НЕ 
РОЗІРВАЛИ РОЗІРВАЛИ 

ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРА 
БАШКАЛЕНКАБАШКАЛЕНКА

КАЙДАНКИКАЙДАНКИ
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ДЛЯ ГУБЕРНАТОРАДЛЯ ГУБЕРНАТОРА

линської міліції Олександра Терещу-
ка перебував волинський губернатор 
Олександр Башкаленко зі своїм 
першим заступником Олександром 
Курилюком. Голова облдержадміні-
страції погодився вийти до людей, 
мовляв, аби врегулювати ситуацію.

Та заспокоїти розлючений на-
товп Башкаленку не вдалося. Біль-
ше того, люди навіть не хотіли його 
слухати. Почалася штовханина. Мі-
тингувальники вимагали стати на 
коліна, закликали писати заяву на 
звільнення. Бійцям «Правого секто-

ру» і громадським активістам важко 
було стримувати емоційно запалену 
публіку. Башкаленка хтось підштов-
хнув, і він таки став на коліна. Після 
штовханини губернатора завели у 
приміщення, аби врятувати від мі-
тингувальників. Попри вмовляння, 
головний регіонал Волині відмов-
лявся вчинити за прикладом свого 
попередника Бориса Клімчука й від-
мовлявся писати заяву про відстав-
ку. 

Радикали продовжували тисну-
ти – вирішили перевести очільника 

Волині на сцену луцького Євромай-
дану. Так, хлопці у масках під руки 
довели Башкаленка до сцени через 
«живий коридор». Понад годину 
його тримали на сцені, вимагаючи 
писати заяву.

– Сьогодні я на своїй посаді 
можу зробити більше, щоб не було 
кровопролиття. Якби я мав наміри, 
то заховався б. Зранку я ухвалив рі-
шення, аби не допустити кровопро-
лиття, звільнити обласну державну 
адміністрацію. Моя особиста дум-
ка: я  ніколи не ухвалив би такого 

рішення, якби не засуджував ті дії, 
які сьогодні відбуваються в державі, 
– виголосив зі сцени високопосадо-
вець, але від свого не відступав. 

Нерви здавали і в радикалів: 
активісти вилили на Башкаленка 
пляшку води, мовляв, за те, що у Ки-
єві силовики поливають українців. 
Багатотисячний натовп ганьбив гу-
бернатора, лаяв. Зрештою активісти 
вирішили прикувати його наручни-
ками до конструкції сцени. Посадов-
ця грубо заламали, але Башкаленко 
як справжній офіцер терпів. Йому 

навіть викликали «швидку допомо-
гу». Та губернатор тримався стійко.

Врешті-решт Олександра Башка-
ленка посадили у машину і повезли 
в облдержадміністрацію, передавши 
волинським опозиціонерам. Станом 
на вечір 19 лютого губернатора у 
опозиції забрали його соратники.

Що робитиме далі зганьблений 
очільник області, чи з’явиться у на-
ступні дні на роботу з синцями та 
образою? Чи таки заслужить довіру 
Віктора Януковича такою мужньою 
поведінкою? Хтозна…
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ХРОНОЛОГІЯ КИЇВСЬКИХ ПОДІЙ 

18 ЛЮТОГО 
8:00 На Майдані Незалежності формують 
колони мітингувальників для «Мирного на-
ступу». Люди хочуть піти до стін Верховної 
Ради України. В парламенті хочуть розглянути 
питання про зміну Конституції та голосуван-
ня за нового Прем’єр-міністра. 
9:00 Пікетувальників зустрічають біля стін 
Верховної Ради внутрішні війська. 
10:00 На розі вулиць Інститутської і Шовко-
вичної почалися сутички між силовиками та 
мітингувальниками.
10:10 У Верховній раді України опозиція 
заблокувала трибуну. Володимир Рибак від-
мовляється реєструвати постанову про зміну 
Конституції.  
11:30 Головний офіс Партії регіонів закидали 
коктейлями Молотова. 
12:00 З зали Верховної Ради йдуть регіонали. 
15:00 З’являється повідомлення про три смер-
ті мітингувальників. 

16:00 Люди тікають на Майдан. МВС і СБУ 
дають час до 18:00, аби припинити збройне 
протистояння. 
16:40 Рух у метро повністю зупинено. Берку-
тівці відтіснили активістів від Жовтневого 
палацу та впритул підійшли до Майдану.
17:00 Траси на Київ перекривають. Відключа-
ють «5 канал». 
20:00 Міліція починає штурмувати Майдан. 
Площа охоплена вогнем. 
21:00 У Львові, Івано-Франківську й Тернопо-
лі захоплюють ОДА. 
22:00 Віталій Кличко домагається зустрічі з 
Януковичем. 
00:00 Медики нарахували 11 смертей. 
19 ЛЮТОГО 
1:00 У Львові штурмом захоплюють проку-
ратуру і міліцію. У Тернополі палять відділ 
міліції.
1:30 Горить Будинок профспілок. 
2:20 Переговори опозиції і Януковича закінчу-

ються фіаско. 
3:00 Невідомі розстріляли трьох працівників  
ДАІ у Києві.
4:30 «Беркут» починає чергову атаку Майдану. 
5:00 У своєму відеозверненні Віктор Янукович 
закликає до діалогу. 
7:00 «Тітушки» вбивають журналіста газети 
«Вести» В’ячеслава Веремія. 
9:00 В КМДА заявляють про 25 загиблих. 
10:00 Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко 
повідомляє, що в.о. міністра оборони Лебелєв 
віддав наказ відправити на київ військових з 
Дніпропетровська.
11:00 Ужгород, Луцьк, Вінницю, Суми, Хмель-
ницький, Полтаву охоплюють протести. Про-
тестувальники штурмують управління МВС 
та ОДА в регіонах України. 
12:00 Голова Єврокомісії Баррозу закликав 
уряди країн ЄС запровадити цільові санкції 
проти відповідальних за кровопролиття в 
Україні.

12:15 СБУ відкрила справу про спробу захо-
плення держаної влади.
16:20 СБУ заявляє про початок антитерорис-
тичної операції. 
17:00 Євромайданівці зайняли у Києві примі-
щення Головпоштамту, Державного комітету 
телебачення і радіомовлення, а також декілька 
кав’ярень на Хрещатику.
17:40 У Харкові розігнали активістів, які 
намагалися заблокувати виїзд курсантів вну-
трішніх військ до Києва.
18:00 Міністерство оборони заявляє про те, 
що військовослужбовці Збройних сил можуть 
взяти участь у здійсненні антитерористичних 
операцій в країні.
19:00 Держави-члени ЄС досягли попередньої 
домовленості про введення санкцій щодо осіб, 
відповідальних за ескалацію насильства на 
Україні. У четвер має відбутись зустріч прези-
дента України Віктора Януковича та глав МЗС 
Польщі, Франції та Німеччини.

Фото: Reuters, АР,  espreso.tv
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ЗІРКОВІ НОВИНИ
ВАНЕССУ ПАРАДІ 
ЗАПРОСИЛИ НА 
ВЕСІЛЛЯ ДЕППА?

Подейкують, у списку 
запрошених на весілля 

актора Джонні Деппа із Амбер 
Хьорд є його колишня цивіль-
на дружина Ванесса Параді. 
Їхня 14-річна дочка Лілі Роуз 
візьме на себе обов’язки 
дружки майбутньої мачухи. 
Про це пише «Tablo ID» з по-

силанням на «Th e Showbiz Spy».
Проти того, щоби Параді була на церемонії, 

анітрохи не заперечує Хьорд. Мало того, вона сама 
її й запросила. «Відколи Амбер зустрічається з 
Джонні, вона була дуже добра й шаноблива сто-
совно Ванесси, і взаємини в них цілком товарись-
кі», – свідчить джерело. 

«Ванессі дуже подобається Амбер, і вона цінує 
добре ставлення тієї до дітей. скоріше за все, Лілі Роуз 
буде дружкою, і вони (наречені) хочуть, щоби Ванес-
са стала частиною цього дня», – додає інформатор.

Розлучення Деппа і Параді, які прожили в 
цивільному шлюбі 14 років, відбулося за обопіль-
ною згодою, «без жодних розбитих сердець». Це 
дозволило їм лишитися друзями.

Як зауважує видання, відповіді на запрошення 
Ванесса Параді поки що не дала.

Нагадаємо, Депп й Хьорд планують відсвят-
кувати весілля в дуже вузькому колі. Церемонія 
відбудеться на приватному острові Джонні.

ФРІСКЕ ЗАЛИШИЛАСЯ 
У НЬЮ-ЙОРКУ БЕЗ ЧОЛОВІКА

Цивільному чоловікові російської співачки Жан-
ни Фріске Дмитру Шепелєву довелося повер-

нутися до Москви, аби не втратити роботу. Про це 
пише «Tablo ID», посилаючись на «Экспресс-газету».

Останнім часом Дмитро постійно був поруч з 
важкохворою Жанною у Нью-Йорку. Але дня-
ми він повернувся додому. Як зазначає видання, 
одразу з аеропорту Дмитро поїхав до сина – 10-
місячного Платона, який живе з батьками Жанни в 
Підмосков’ї. На заміну Дмитру до Нью-Йорка мав 
вилетіти батько Фріске Володимир Борисович, але 
вирватися йому не вдалося, адже разом з дружи-
ною Ольгою він виховує онука.

У близькому оточенні телеведучого розповіли, 
що він якийсь час житиме з родичами дружини.

ЮЛІЯ САВИЧЕВА 
СТАЛА НАРЕЧЕНОЮ

Після десяти років цивільного шлюбу співач-
ка Юлія Савичева і її коханий Олександр 

Аршинов вирішили офіційно узаконити стосунки. 
Виконавиця навіть присвятила цій події свою нову 
пісню під назвою «Наречена», пише «На всі 100». 

Нову композицію Юлія Савичева, як і обіцяла, 
презентувала у свій день народження і День за-
коханих 14 лютого. А от про те, коли відбудеться 
весілля, співачка не повідомила.

Варто відзначити, що Юлія Савичева ніколи не 
любила розповідати про своє осо-
бисте життя. Відомо тільки те, що 
обранець співачки – російський 
музикант і композитор. Познайо-
милися вони під час участі Юлії 
Савичевої у «Фабриці зірок-2». 
Зі своїм обранцем виконавиця 
живе з шістнадцяти років. За 
цей час закохані, на жаль, не 
встигли обзавестися дітьми. 
Як зізнавалася раніше спі-
вачка, дітей вона хотіла б, 
але боїться за свою кар’єру.

СЕРЕДА
26 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕР
27 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ
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06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30, 23.45, 03.55 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.30, 20.15 Т/с «Гюльчатай»
11.30, 12.30, 00.55, 01.40 Т/с 
«Громови»
13.30, 02.25 Т/с «Справа 
лікарів»
14.30, 03.10 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.35 Т/с «Свати - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.15, 04.10 «Чотири весілля 
- 3»
00.00 Т/с «Касл - 2»
05.15 Телемагазин

05.20, 20.35 Т/с «По лезу 
бритви»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.50 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.50 «Зрозуміти. Пробачити»
16.55 «Давай одружимося в 
Україні!»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.55 «Подробиці»
22.40, 03.35 Т/с «Шулер»
00.50 Х/Ф «ЗА МЕЖЕЮ»

05.15 Служба розшуку дітей
05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.50 Анекдоти по-
українськи
10.20, 13.00 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
14.10 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
15.05, 20.05 Т/с «Чужий 
район-2»
18.45 Факти. Вечір
21.50 Т/с «Лісник»
23.35 Х/Ф «МОВЧАННЯ 
ЯГНЯТ»
01.35 Х/Ф «КРАМЕР ПРОТИ 
КРАМЕРА»
03.15 Т/с «Неймовірна історія»
04.45 Про-Ziкаве.ua

05.40 «Чужі помилки. Бомба 
для нарколога»
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.15, 18.20 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.50 «Зіркове життя. Зіркові 
зради»
10.50 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
12.35, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.35 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Т/с «Мама-детектив»
22.25 «Хата на тата»
00.40 Х/Ф «ДНІ ТУРБІНИХ»
02.00 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 03.45 Новини
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки 
дня
09.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами
10.00 Пряме включення з 
Кабінету міністрів України
10.20, 17.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
11.30, 13.15 Світ поезії. Тарас 
Шевченко
12.10, 18.55, 21.30 Діловий 
світ
12.30 Д/ф «Стефан Турчак. 
Партитура долі»
13.45 Т/с «Вічний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.40 Спецпроект «Жива душа 
поетова святая»: Бачу землю. 
Т.Шевченко - Орфей у Пеклі
16.00 Х/Ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ 
ОПІВДНІ»
18.40 Фінансова перспектива
19.25 Про головне
19.50, 21.40 Микола Мозговий 
- майстер-клас «Жити...»
20.50 Офіційна хроніка
20.55 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.05 Х/Ф «ТРОЄ У ЧОВНІ, НЕ 
РАХУЮЧИ СОБАКИ»

06.00 Мультфільми (1)
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.25 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГІВ»
13.00 Д/п «Космічні рятівники»
14.00 Д/п «Чечня. Генеральний 
бій»
15.00 Д/п «Воїни світу»
15.45 Д/п «Бойові нагороди 
Російської Федерації»
19.00 Т/с «Вантаж»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ»
23.30 Х/Ф «КОРОЛІ 
ВУЛИЦЬ-2»
01.25 Х/Ф «ТУРБУЛЕНТНІ 
НЕБЕСА»
02.50 Х/Ф «ФУЧЖОУ»

06.00 Д/ф «Другий похорон 
Сталіна»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 Акула 21-го століття
08.30, 13.30 Мегаспоруди
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
12.30 День акули
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Битва цивілізації. Битва 
за землю
17.30 У пошуках істини
19.30 Дивна справа
20.30 Д/ф «Репресовані 
дружини»
22.30 Невідома Індія
00.30 Покер. Full Tilt Poker Pro 
Battle
01.20 Легенди живих мерців
04.00 Рай на Землі

06.00 Т/с «Дорожній патруль 3»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с 
«Слід»
10.00, 20.00 Т/с «Шаман-2»
11.50, 04.05 «Нехай говорять»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 03.25 «Говорить 
Україна»
22.00, 02.10 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Друге повстання 
Спартака»
04.55 Срібний апельсин

06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.25 М/с «Черепашки-
ніндзя»
06.35, 13.50 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00 Т/с «Віола Тараканова»
09.00, 17.10 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.50 Т/с «Щасливі разом»
15.20 Т/с «Друзі»
16.10 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 20.00 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.20 Репортер
19.20 Абзац!
22.45 Х/Ф «ДОЧКА МОГО 
БОСА»
00.25 Х/Ф «ДЮПЛЕКС»
01.50 Служба розшуку дітей
01.55, 02.55 Зона ночі
02.00 Українці Надія
03.00 Становлення 
українського німого кіно
03.55, 04.40 Зона ночі 
Культура

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30, 00.05, 04.40 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.25, 20.00 Т/с «Гюльчатай»
11.25, 12.30 Т/с «Громови - 2»
13.35 Т/с «Справа лікарів»
14.35 «Красуня за 12 годин - 2»
15.35 Т/с «Свати - 4»
16.45, 04.55 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.00, 03.05 Футбол. Ліга 
Європи. «Валенсія» (Іспанія) - 
«Динамо» (Київ)
00.20 Т/с «Касл - 2»
01.10 Х/Ф «ДОМІНО»
05.20 Телемагазин

05.20, 20.35 Т/с «По лезу 
бритви»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.50 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.50 «Зрозуміти. Пробачити»
16.55 «Давай одружимося в 
Україні!»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.00 «Подробиці»
22.40, 03.35 Т/с «Шулер»
00.50 Х/Ф «ВАНІЛЬНЕ НЕБО»

05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.50 Анекдоти по-
українськи
10.20, 13.00 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
14.15 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
15.10, 20.05 Т/с «Чужий 
район-2»
18.45 Факти. Вечір
21.50 Т/с «Лісник»
23.40 Х/Ф «СПИСОК 
ШИНДЛЕРА»
02.55 Х/Ф «ПІВНІЧНА 
КРАЇНА»
04.50 Про-Ziкаве.ua

05.00 «Чужі помилки. Підказка 
з того світу»
05.40, 16.00 «Все буде добре!»
07.35, 18.20 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.00 «Зіркове життя. Діти-
злочинці»
10.05 Х/Ф «ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 
ДОМОГОСПОДАРОК»
12.05, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.00 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Т/с «Мама-детектив»
22.25 «Зіркове життя. Полюби 
себе такою»
23.20 «Зіркове життя. 10 
способів схуднути»
00.15 Х/Ф «СІДНІ ШЕЛДОН. 
ЯКЩО ЗАВТРА НАСТАНЕ»
01.35 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 03.50 Новини
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки 
дня
09.30, 17.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
10.30 Т/с «МонтеКрісто»
12.10, 18.55, 21.30 Діловий 
світ
12.25 Кордон держави. До 90-
річчя Західного прикордоннго 
округу
13.20 Слово правди і любові
13.45 Т/с «Вічний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.40 Світ поезії. Т.Шевченко
15.55 Х/Ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ 
ОПІВДНІ»
18.40 Фінансова перспектива
19.25 Про головне
19.50 Фольк-music. Краще
20.55 Офіційна хроніка
21.40, 04.35 «Надвечір’я»
22.45 Фестиваль пісні в 
Коблево
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.05 Х/Ф «ТРОЄ У ЧОВНІ, НЕ 
РАХУЮЧИ СОБАКИ»
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Подорожуй світом з 
Ю.Акуніною

06.00 Мультфільми (1)

07.00 Т/с «Солдати-15»

09.00, 18.30 Новини 2+2

09.30 Х/Ф «ФРОНТ В ТИЛУ 

ВОРОГА»

13.05 «Нове Шалене відео по-

українські»

15.45 «Облом.UA. Новий сезон»

19.00 «Королі рингу». Всесвітня 

серія боксу (WSB). Українські 

Отамани - Algeria Desert Hawks

21.45 Х/Ф «ТЮРЯГА»

00.10 Х/Ф «СТЕРВОЗНІ 

ШТУЧКИ»

02.05 Х/Ф «ВИШНЕВІ НОЧІ»

06.00 Д/ф «Угорський капкан»

06.30, 23.30 Загадки Всесвіту

07.30, 12.30 День акули

08.30, 13.30 Мегаспоруди

09.30, 18.30 Шукачі

10.30 Таємні знаки

11.30, 15.30 У пошуках пригод

14.30, 21.30 Сучасні дива

16.30 Секретні території

17.30 У пошуках істини

19.30 Битва цивілізації. Битва 

за землю

20.30 Д/ф «Таблетка правди»

22.30 Невідома Індія

00.30 Загадки планети

01.20 Містична Україна

06.00 Т/с «Дорожній патруль 3»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с 
«Слід»
10.00 Т/с «Шаман-2»
11.50, 04.05 «Нехай говорять»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 03.25 «Говорить 
Україна»
19.50 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА. «Шахтар» (Донецьк) - 
«Вікторія» (Плзень)
22.00, 02.10 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Друге повстання 
Спартака»
04.55 Срібний апельсин

06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.35 М/с «Черепашки-
ніндзя»
06.35, 14.00 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00 Т/с «Віола Тараканова»
09.00, 17.10 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.50, 16.10 Т/с «Татусеві 
дочки»
15.20 Т/с «Друзі»
18.00, 20.00 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.25 Репортер
19.20 Абзац!
22.45 Х/Ф «ДЮПЛЕКС»
00.30 Х/Ф «ВИБУХ З 
МИНУЛОГО»
02.10, 04.30 Служба розшуку 
дітей
02.15, 03.10 Зона ночі
02.20 Українці Надія
03.15 Середньовіччя 
зачинається о 18.00
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П’ЯТНИЦЯ
28 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

СУБОТА
1 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

НЕДІЛЯ
2 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф «КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО»
Країна: США, 1994. Жанр: трилер, детектив
Режисер: Квентін Тарантіно
У ролях: Джон Траволта, Семюел Л. Джексон, 

Ума Турман, Харві Кейтел, Тім Рот, Аманда Плам-
мер, Марія Де Медейрос, Вінг Реймс, Ерік Штольц, 
Розанна Аркетт, Крістофер Вокен, Брюс Вілліс. 

Три криваво-кримінальні історії.
Якось Бутч Кулідж (Брюс Вілліс) вирішив 

урвати куш з-під носа самого Марселласа Воллеса. 
Хоча у Лос-Анджелесі були менш складні способи 
покинути цей світ.

Розгніваний Марселлас не змусив довго чека-
ти: два штатні шибеники – Вінсент (Джон Тра-
волта) і Джулс (Семюел Л. Джексон) – вирішать 
долю нахаби. У цих хлопців зазвичай повно робо-
ти, але вони все завжди доводять до кінця. І Бутч 
був вирішеним питанням.

Тільки сам він поки так не вважає! Але не в 
сюжетах справа, а в іронії, з якою ллє на екрані 
кетчуп-кров супермодний режисер Квентін Та-
рантіно.

Х/Ф «ПІВНІЧ У ПАРИЖІ»

Країна: Іспанія, США, 2011. Жанр: комедія
Режисер: Вуді Аллен
У ролях: Рейчел МакАдамс, Оуен Уїлсон, Кеті 

Бейтс, Едріен Броуді, Карла Бруні, Маріон Коті-
яр, Майкл Шин, Ніна Аріанда, Курт Фуллер, Том 
Хіддлстон, Елісон Пілл, Мімі Кеннеді, Леа Сейду, 
Марсіаль Ді Фондзо Бо, Гад Ельмалех, Девід Лоу, 
Деніел Лунд, Адріан Де Ван. 

Письменник і безнадійний романтик, упевне-
ний у тому, що має жити в 1920-ті роки. При-
їжджає в Париж зі своєю коханою на канікули, 
щоб відвідати місця, де в ті роки жили й твори-
ли його кумири – Скотт Фітцджеральд і Ернест 
Хемінгуей. Якось уночі він сідає в старовинний 
автомобіль та опиняється в Парижі минулого, 
де знайомиться з письменниками, художниками 
і музикантами епохи, з Хемінгуеєм, Пікассо, по-
дружжям Фітцжеральдів, Гертрудою Стайн. По-
ступово нічні подорожі в минуле стають головни-
ми в його житті, він розуміє, що належить цьому 
часові, який видається йому золотим віком, і хоче 
лишитися там назавжди…

Х/Ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
Країна: Росія, 2013. жанр: коме-

дія
Режисер: Роман Барабаш
У ролях: Ілля Глинников, Аліка 

Смєхова, Костянтин Милованов, 
Поліна Воробйова, Валерія Гуляєва, 
Павло Бессонов, Михайло Тарабукін, Сергій Век-
слер, Віталіна Біблів, Сергій Бондарчук, Наталія 
Васько, Тарас Готовцев, Костя Чернокрилюк, Анна 
Поліщук, Олексій Смолка, Оксана Соколова.

На курсі Льоші Агафонова з’являється новень-
ка – Ангеліна Аістова. Намагаючись привернути 
увагу красуні, він імітує потрапляння під її маши-
ну. Щоб зам’яти справу про наїзд, Аістови при-
йняли Льошу на роботу садівником…

ТЕЛЕАНОНС

НЕДІЛЯ
21.05

ВІВТОРОК
23.35

П’ЯТНИЦЯ
23.50

06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.25 Т/с «Гюльчатай»
11.20, 12.30 Т/с «Громови - 2»
13.35 Т/с «Справа лікарів»
14.35 «Красуня за 12 годин - 2»
15.35 Т/с «Свати - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
20.15 «Сказочная Русь»
20.55 «Вечірній Київ - 2013»
22.45 «Супергерої»
23.50, 03.15 Х/Ф «ОПІВНОЧІ В 
ПАРИЖІ»
01.35 Х/Ф «СУПРОВІДНИК»
05.30 Телемагазин

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.50 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.50 «Зрозуміти. Пробачити»
16.55 «Давай одружимося в 
Україні!»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.20 «Подробиці»
20.35 Х/Ф «ДВІ МИТІ 
КОХАННЯ»
22.35, 02.55 Т/с «Шулер»
00.45 Х/Ф «ДВОЄ ПІД ДОЩЕМ»

05.25, 08.45, 12.45 Факти
05.55 Світанок
06.55, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Анекдоти по-українськи
10.20, 13.00 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.05 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-5»
15.05, 20.05 Т/с «Чужий район-2»
18.45 Факти. Вечір
21.50 Т/с «Лісник»
23.40 Х/Ф «ЗАГАДКОВА 
ІСТОРІЯ БЕНДЖАМІНА 
БАТТОНА»
02.25 Х/Ф «НЕВИДИМИЙ БІК»
04.25 Т/с «Неймовірна історія»

05.55 «Чужі помилки. Наречена 
у труні»
06.40, 18.20 «Неймовірна правда 
про зірок»
08.10 Х/Ф «ДИШИ ЗІ МНОЮ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.05, 22.25 Х/Ф «БУЛА ТОБІ 
КОХАНА»
00.20 Х/Ф «ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 
ДОМОГОСПОДАРОК»
02.20 Х/Ф «СІДНІ ШЕЛДОН. 
ЯКЩО ЗАВТРА НАСТАНЕ»
03.30 Нічний ефір

06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25, 07.40 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки дня
09.40, 17.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
10.35 Т/с «МонтеКрісто»
11.40 Світ поезії. Тарас Шевченко
12.10, 18.55, 21.25 Діловий світ
12.25 Віра. Надія. Любов
13.20 Українського роду
13.40 Т/с «Вічний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.40 Тарас Шевченко- художник
16.05 Х/Ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ 
ОПІВДНІ»
18.40 Фінансова перспектива
19.25 «Мелодія двох сердець»
21.40 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.40 Від першої особи
00.00 Х/Ф «НЕ ХОДІТЬ, 
ДІВЧАТА, ЗАМІЖ»
01.20 Хіт-парад «Національна 
двадцятка»

06.00 Мультфільми (1)
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ФРОНТ В ТИЛУ 
ВОРОГА»
13.05 «Нове Шалене відео по-
українські»
15.45 «Облом.UA. Новий сезон»
19.00 «Королі рингу». Всесвітня 
серія боксу (WSB). Українські 
Отамани - Algeria Desert Hawks
21.45 Х/Ф «ТЮРЯГА»
00.10 Х/Ф «СТЕРВОЗНІ 
ШТУЧКИ»
02.05 Х/Ф «ВИШНЕВІ НОЧІ»

06.00 Д/ф «Таблетка правди»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 День акули
08.30, 13.30 Мегаспоруди
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні території
17.30 У пошуках істини
19.30 НЛО. Справа особливої 
важливості
20.30 Д/ф «Угорський капкан»
22.30 Дика Німеччина
00.30 Покер. Full Tilt Poker Pro 
Battle
01.20 Бандитська Одеса

06.00 Т/с «Дорожній патруль 3»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.20, 21.00, 22.30 
Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Шаман-2»
11.50 «Нехай говорять»
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00, 04.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.45 «Говорить Україна»
22.00, 03.30 Події дня
00.20 Т/с «Друге повстання 
Спартака»
06.10 Срібний апельсин

06.15, 13.35 М/с «Черепашки-
ніндзя»
06.35, 13.55 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00 Т/с «Віола Тараканова»
09.00, 17.10 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.50, 18.00, 20.00 Т/с 
«Вороніни»
15.20 Т/с «Друзі»
16.10 Т/с «Татусеві дочки»
19.00, 00.40 Репортер
19.20 Абзац!
22.45 Х/Ф «ВИБУХ З 
МИНУЛОГО»
00.50 Х/Ф «УДАЧІ, ЧАК!»
02.25, 03.25, 04.10 Зона ночі
02.30 Українці Любов

08.05, 08.30 М/с «Король Лев. 
Тімон і Пумба»
08.55 М/ф «Енгрі бердс»
09.00 «Світ навиворіт-5»
10.10 «Сказочная Русь»
10.50, 12.00, 13.10 Т/с «Свати 
- 4»
14.15 «Вечірній Київ - 2013»
16.05, 20.00 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
19.30 «Телевізійна служба 
новин»
22.10 Х/Ф «1+1»
00.30 Х/Ф «ІНШИЙ СВІТ»

05.40 Х/Ф «ДНІ ТУРБІНИХ»
08.50 «Городок»
09.30 «Новини»
10.00 Д/ф «Мосфільм. 
Народження легенди»
12.05, 03.20 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
14.05 Т/с «Мама буде проти»
18.05, 20.35 Т/с «Хтось втрачає, 
хтось знаходить»
20.00 «Подробиці»
22.45 Т/с «Терор любов’ю»
02.30 Д/ф «Мосфільм. 
Народження легенди»

05.50 Світанок
06.50 Х/Ф «ФЛІНСТОУНИ-2»
08.15 Т/с «Чужий район-2»
10.05 Зірка YouTube
11.10 Дача
11.35, 19.50 Т/с «Винищувачі»
18.45 Факти. Вечір
19.00 Надзвичайні новини. 
Підсумки
22.15 Х/Ф «ВОЛОДАР БУРІ»
00.35 Х/Ф «МІЛЬЙОНЕР ІЗ 
НЕТРІВ»
02.30 Х/Ф «ЗАПАЛЬНІ 
КАНІКУЛИ»

09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «ВусоЛапоХвіст»
10.25 «Хата на тата»
12.45 Х/Ф «БУЛА ТОБІ 
КОХАНА»
16.35 Х/Ф «ЗА ДВОМА 
ЗАЙЦЯМИ»
18.00 Х/Ф «БАТЬКІВСЬКИЙ 
ІНСТИНКТ»
21.40 Х/Ф «СПОКУТА»
23.15 «Детектор брехні - 5»
00.40 Х/Ф «СІДНІ ШЕЛДОН. 
ЯКЩО ЗАВТРА НАСТАНЕ»
02.15 Нічний ефір

09.00 Армія
09.15 Православний вісник
09.45 Моменти життя
10.45 СПЕЦПРОЕКТ «ЖИВА 
ДУША ПОЕТОВА СВЯТАЯ»: Х/Ф 
«ТАРАС ШЕВЧЕНКО»
12.55 Театральні сезони
13.55 Баскетбол. Чемпіонат 
України
16.10 В гостях у Д.Гордона
17.00 Золотий гусак
17.25 Світ поезії. Т.Шевченко
17.50 Star-шоу. Святкуємо 
Масляну
19.20 І.Бобула «Крила мрій моїх»
20.55 Мегалот
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.35 Без цензури
22.00 Українська пісня
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Завтра. PRO
01.45 Світ навколо нас
02.00 «Нащадки» з 
Н.Рибчинською та К.Гнатенком
03.00 Д/ф «Долина в’язниць: 
тюремна індустрія»

06.00 Мультфільми (1)
07.15 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.00 «Облом.UA. Новий сезон»
08.50 Т/с «Замах»
16.50 ЧУ 19 Тур. Карпати - 
Іллічівець
19.15 ЧУ 19 Тур. Металіст - Зоря
21.30 Х/Ф «ПОСИЛКА»
23.30 Х/Ф «ЛИПУЧКА»
01.15 Х/Ф «ЛЮДИНА-ЗМІЯ»
02.40 Х/Ф «КАМІННА ДУША»

06.00 Бандитський Київ
08.00 У пошуках істини
09.50, 21.30 Діти Гітлера
11.30 Останні дні Гітлера
12.30 Невідома Індія
13.30 Дика Німеччина
15.30 Справжні багатства Землі
17.30 Фантастичні історії
00.30 Загадки планети
02.10 The Ukrainians

07.00, 19.00, 03.00 Події
07.10, 08.30 Т/с «Інтерни»
10.00 Один за сто годин
11.00 Х/Ф «АЛІБІ - НАДІЯ, АЛІБІ 
- ЛЮБОВ»
13.00 Х/Ф «МОЄ КОХАНЕ 
ЧУДОВИСЬКО»
17.00, 19.20 Т/с «Якщо ти не зі 
мною»
21.20 Х/Ф «РАСПУТІН»
23.20 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ 
ДОДОМУ»
03.20 Х/Ф «ЛАБІРИНТИ 
НЕПРАВДИ»

08.10 М/с «Том і Джеррі-шоу»
10.05 Файна Юкрайна
12.15 Уральські пельмені
14.15 Т/с «Вороніни»
18.00 Х/Ф «ВЖЕ ХТО Б 
ГОВОРИВ»
20.00 Х/Ф «ВЖЕ ХТО Б 
ГОВОРИВ-2»
21.40 Х/Ф «НЯНЬКИ»
23.30 Вже котрий день
00.20 Х/Ф «Я НЕ ЗНАЮ, ЯК 
ВОНА РОБИТЬ ЦЕ»
02.00, 03.00, 04.00 Зона ночі
02.05 Зірка Вавілова

09.00 «Лото-забава»
10.00 «Телевізійна служба 
новин»
10.35 Х/Ф «МІМІНО»
12.40 «Зіркова хроніка»
13.55 М/ф «Маша і ведмідь»
14.05, 04.40 «Чотири весілля - 2»
15.10 Х/Ф «НЕСПОДІВАНА 
РАДІСТЬ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
20.15 «Голос країни 4. 
Перезавантаження»
22.55 «Світське життя»
23.55 «Що? Де? Коли?»
01.00 Х/Ф «КЛАС»

08.50 «Городок»
09.30 «Новини»
10.00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
11.00 Д/ф «Ельдар Рязанов. 
Жіночі історії»
12.00 Т/с «Хтось втрачає, хтось 
знаходить»
16.00 Х/Ф «ДВІ МИТІ 
КОХАННЯ»
18.00, 21.00 Х/Ф «ДВА ІВАНИ»
20.00, 02.05 «Подробиці тижня»
22.55 Х/Ф «БІДНА LIZ»
00.40 Х/Ф «ЗДИВУЙ МЕНЕ»

08.10 Мульт особистості
08.40 Так$і
09.05 Космонавти
09.55 Зірка YouTube
11.00 Козирне життя
11.35 Вам і не снилося!
12.10 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
19.40 Х/Ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»
21.50 Х/Ф «РАЙОН №9»
23.45 Х/Ф «МОВЧАННЯ ЯГНЯТ»
01.45 Х/Ф «ЗАГАДКОВА 
ІСТОРІЯ БЕНДЖАМІНА 
БАТТОНА»

06.35 Х/Ф «ХІД У ВІДПОВІДЬ»
08.00 «Їмо вдома»
09.55 «Караоке на Майдані»
11.10 Х/Ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
15.20 Х/Ф «БАТЬКІВСЬКИЙ 
ІНСТИНКТ»
19.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
19.55 «Один за всіх»
21.05 Х/Ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
22.55 Х/Ф «ДВІ ІСТОРІЇ ПРО 
КОХАННЯ»
00.55 Х/Ф «СІДНІ ШЕЛДОН. 
ЯКЩО ЗАВТРА НАСТАНЕ»

07.05 Панянка та кулінар
07.30, 00.00 «Дружина»
09.00 Шеф-кухар країни
10.00 Околиця
10.35 Подорожуй світом з 
Ю.Акуніною
11.00 Крок до зірок
11.50 Караоке для дорослих
12.45 Тарас Шевченко в 
Петербурзі
13.20 Як Ваше здоров’я?
14.10 Ближче до народу
14.50 В гостях у Д. Гордона
15.45 «Ми діти твої, Україно!»
16.55 Маю честь запросити
17.55 Діловий світ. Тиждень
18.35 Шевченківський вечір
20.30 Ми хочем, щоб ви знали
20.40 Головний аргумент
20.50 Офіційна хроніка
21.00, 01.20 Підсумки тижня
22.00 Політтеатр
22.20 Фестиваль пісні в Коблево
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
02.10 Х/Ф «ЙДИ І ДИВИСЬ»

07.30 «Маски-шоу»
09.45 Т/с «Мисливці за 
старовиною»
11.45 Х/Ф «ПЕКЕЛЬНИЙ 
ХМАРОЧОС»
13.45, 23.15 «Королі рингу». 
WBO Бої за звання Чемпіона 
Світу. Василь Ломаченко - 
Орландо Солідо, Хуліо Сезар 
Чавес - Брайан Вера
16.50 ЧУ 19 Тур. Дніпро - Волинь
19.15 ЧУ 19 Тур. Динамо - Шахтар
21.00 «Профутбол»
02.00 Х/Ф «КАРПАТСЬКЕ 
ЗОЛОТО»

06.00 Бандитський Київ

08.00 Справжні багатства Землі

09.50, 21.30 Діти Гітлера

12.30 Дика Німеччина

15.30 У пошуках пригод

18.30 Секретні історії

23.30 Останні дні Гітлера

00.30 Загадки планети

02.10 The Ukrainians

07.05 Х/Ф «АЛІБІ - НАДІЯ, АЛІБІ 
- ЛЮБОВ»
09.00 Ласкаво просимо
10.00, 11.00 Таємниці зірок
12.00 Т/с «Дорожній патруль 4»
15.00 Х/Ф «МАМА ВИХОДИТЬ 
ЗАМІЖ»
17.00 Моя найкраща половина
19.00, 01.15 Події тижня
20.00 Пристрасті на паркеті
22.00 Т/с «Інтерни»
23.30 Великий футбол
02.00 Церемонія вручення 
премії «Оскар»

10.10 Файна Юкрайна
12.30 Х/Ф «НЯНЬКИ»
14.20 Х/Ф «ВЖЕ ХТО Б 
ГОВОРИВ»
16.15 Х/Ф «ВЖЕ ХТО Б 
ГОВОРИВ-2»
18.00 Х/Ф «ВЖЕ ХТО Б 
ГОВОРИВ-3»
19.50 Х/Ф «ОДНОГО РАЗУ У 
ВЕГАСІ»
21.45 Х/Ф «УДАЧІ, ЧАК!»
23.40 Уже котрий день
00.35 Х/Ф «ЖИТТЯ ЯК 
БУДИНОК»
02.45, 03.50 Зона ночі
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Ш 
Ірина КАЧАН

укачам тілесних утіх добре 
відомо, як, де, коли і за 
які гроші в Луцьку можна 

«зняти» повію. Менш обізнані 
знають щонайменше те, що жінок 
легкої поведінки варто шукати на 
Рівненській, яка вже давно зажила 
слави «вулиці червоних ліхтарів».

Чи не найбільше про нічне життя 
міста знають таксисти. Про луцьких 
проституток «Хроніки Любарта» роз-
мовляли з чоловіком, який чотири 
роки таксував нічним Луцьком і до-
бре знає, що воно таке – інтим за гро-
ші. Своїм досвідом спілкування з по-
віями таксист Олег (назвемо його так) 
поділився на умовах анонімності. 

ПОВІЯМИ СТАЮТЬ НЕ 
ВІД ДОБРОГО ЖИТТЯ
Як свідчать історичні документи, 

у 1919 році в Луцьку було зареєстро-
вано 30 повій. Скільки їх сьогодні, 
ніхто точно не знає: ні самі «жриці 
кохання», ні міліція, ні друзі повій 
– таксисти. За словами Олега, остан-
німи роками в Луцьку секс-послуги 
пропонують щонайменше 50 повій, 
більшість – немісцеві, з районів об-
ласті, а то й з інших областей. Се-
ред них трапляються і зовсім юні 
дівчата, і жіночки за 40. Середній 
вік луцьких повій – від 17 до 35 ро-
ків. Втім іноді можна натрапити й 
на 14-річних дівчаток. Чимало про-
ституток «сидять на телефонах». А 
от стабільно на вулиці працює до 30 
жінок, каже він. Є й такі, яких можна 
знайти через інтернет, але їх значно 
менше. Повії ж бо зазвичай не надто 
освічені, тому не дуже товаришують 
з інтернетом. 

– Більшість дівчат торгують своїм 
тілом з власної волі. Їх ніхто до цьо-
го не змушує, – переконує таксист 
Олег. – У всякому разі, я впевнений, 
що 90% стоять самі. З них половина 
– через нужду, решта – просто нім-
фоманки, здебільшого молоді, які не 
можуть без сексу і яким подобається 
саме так заробляти на життя. Стар-
ше покоління повій – переважно 
наркоманки, молодше – алкоголічки. 
А головне – красунь серед них неба-
гато, навіть навпаки. Мене завжди 
дивувало, коли спостерігав, як біля 
повій-наркоманок зупиняється кру-
тий джип. Треба літр горілки випи-
ти, щоб тільки глянути на ту дівку, 
не те щоб захотіти її.

Вдовольняти сексуальні фан-
тазії клієнтів аж ніяк не всі «нічні 
метелики» летять на тверезу голову. 
Алкоголь і наркотики все-таки допо-
магають розслабитися, та й відразу 
так легше подолати. Різні ж коханці 
трапляються.

За словами Олега, хоча дуже рід-
ко, але буває й таке, що повії вагітні-
ють, утім і далі працюють на панелі 
навіть з величеньким животом. За-

ЛУЦЬКІ ПОВІЇ ТОРГУЮТЬ ТІЛОМ ЗАРАДИ ГРОШЕЙ І ЗАДОВОЛЕННЯ

звичай роблять аборти, але є й такі, 
що залишають дітей від невідомих 
випадкових чоловіків. Утім після 
народження маляти здебільшого 
знову повертаються на панель. Все-
таки заробіток стабільний і значно 
вищий, аніж середня зарплатня на 
такій-сякій роботі. 

– Зустрічалися мені дівчата з 
дитбудинків, з важких сімей. Рідко 
буває, щоб хтось з них не випивав, 
а просто заробляв проституцією, – 
каже Олег. – Коли дівчина стає по-
вією, її життя назавжди змінюється. 
Вона йде на суспільне дно. А от нім-
фоманки самі по собі – люди далекі 
від моральності. Але повіями стають 
не з добра. Зазвичай це дівчата з не-
благополучних родин.

ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНИХ 
ЛІХТАРІВ
Знайти повію в Луцьку насправді 

неважко, хоча новачкам може й не 
пощастити. Місце «номер один» – 
вулиця Рівненська. Тут є дві точки: 
зупинка «Берізка» і автозаправка 
«Лукойл».

– У 2007 році головним місцем 
була «Берізка». Згодом з’явилися 
ще дві точки: одна – сауна в Луць-
ку, інша – сауна в селі Гаразджі. У 
луцьку сауну просто так до повії не 
можна було потрапити. Клієнти шу-
кали масажисток за 300-400 гривень 
на годину. А от у Гаразджі все було 

відкрито, приходив – тицяв пальцем 
на дівчину і все. Здається, ту сауну 
навіть правоохоронці якось «накри-
вали». Там часом навіть черги були. 
Це було приблизно у 2008 році. Най-
цікавіше: власник цих саун – міліціо-
нер у відставці. Йому дівчата плати-
ли по 100-150 гривень, тобто за одну 
ніч він заробляв по кілька тисяч. 

Дівчата виходять на роботу 
ближче до півночі. Цієї пори біля 
АЗС «Лукойл» можна побачити кіль-
ка машин. У кожній автівці сидить 
по три-чотири дівчини. Схема така: 
клієнт під’їжджає, у авто з повіями 
привідчиняється віконце, озвучуєть-
ся ціна, клієнт обирає собі коханку, 
повія сідає в його машину і їде задо-
вольняти тілесні бажання за гроші. 

– Рух біля «Лукойла» започатку-
вала така собі «мамонька Іра» у 2009 
році. Вона відбирала кращих дівчат. 
І там справді повії були охайніші, 
привабливіші, елітніші. Раніше вони 
ходили алейкою між двома виїздами 
із заправки. Тепер це рідко практи-
кують, сидять у машині, – розпові-
дає колишній таксист. – Коштують 
вони не менш як 400-500 гривень. І 
торгуватися з ними не можна. За ці 
гроші – класичний комплекс послуг, 
без чогось екстравагантного. 

А от у центрі Луцька працює 
славнозвісна Маргарита. Цінить себе 
дорого – щонайменше у сто доларів. 
Та з Марго можна торгуватися. Олег 
каже, що всі таксисти знають її. Утім 
жінка дуже загадкова. Якщо зазвичай 
із повіями можна розговоритися і ба-
гато дізнатися про їхнє особисте, то 
ця завжди уникає розмов про себе.

– Час до часу з’являються но-
венькі, часто це студентки. Свого 
часу, коли я таксував, упродовж 
кількох місяців була точка на вули-
ці Глушець навпроти педколеджу, – 
пригадує Олег. – Раніше повії стояли 
чи не на всіх виїздах з міста, у кож-
ному великому готелі вони теж були. 
Тепер же головне місце дислокації – 
Рівненська. Та й є не одна сауна, яка 
спеціалізується на таких специфіч-
них послугах.

У МІЛІЦІЇ КАЖУТЬ: 
ПРОСТИТУЦІЯ ВІЧНА
За словами начальника відділу 

боротьби зі злочинами, пов’язаними 
з торгівлею людьми обласного управ-
ління МВС Петра Шпиги, з 2005 
року знешкоджено 14 організованих 
злочинних груп, які займалися суте-
нерством. Нині ж у Луцьку прости-
туцією постійно заробляє близько 
20 жінок, хоча на обліку їх значно 
більше. Тільки у 2013 році на обліку 
перебувало близько 90 повій. 

– Питання повій було, є і буде. І 
не лише на Волині, а й у цілому сві-
ті. Це найдавніша професія, її ніхто 
не поборе, – каже Петро Шпига. – З 
2006 року за заняття проституцією 
загрожує тільки адміністративна 
відповідальність, до 2006 року, якщо 
повію ловили втретє, був передба-
чений кримінал. Тепер же – тільки 
штраф, який повії здебільшого все 
одно не сплачують. Протокол скеро-
вують на розгляд адміністративної 
комісії при міській раді, залежно 
від прописки жінки, потім документ 
іде у виконавчу службу, яка й має 
стягнути штраф. Але повії зазвичай 
не мешкають за місцем реєстрації, 
тому знайти їх годі. Хай там як, але 
на трасу дівчата виходять не від до-
брої долі.

***
В обласному центрі профілакти-

ки та боротьби зі СНІДом кажуть: 
упродовж останніх років повії стали 
більше дбати про своє здоров’я. Але 
не тому, що стали свідоміші, а тому, 
що медики та благодійні організації 
ведуть активну роботу із дівчатами 
легкої поведінки. Щотижня до повій 
виїздить машина із червоним хрес-
том, у якій можна отримати пре-
зервативи, пройти швидкий текст 
на наявність страшної недуги та й 
просто на правах анонімності по-
спілкуватися з медиками. Разом з 
тим, медики тримають у таємниці 
те, скільки луцьких повій живуть зі 
страшним інфекційним захворю-
ванням – СНІДом…

АМОРАЛЬНА ЛЮБОВ: АМОРАЛЬНА ЛЮБОВ: 
ІНТИМ ЛИШЕ ЗА ГРОШІІНТИМ ЛИШЕ ЗА ГРОШІ

 ХТО ПРОДАЄ 
І ХТО КУПУЄ?
Сутенерів як таких у Луцьку не-

має, як це було раніше. Тепер цим 
промишляють таксисти, які й самі не 
гидують тілесними втіхами з поруш-
ницями суспільної моралі. Звісно, 
не всі випробовують повій, з якими 
працюють, але таких направду бага-
то, каже екс-таксист Олег. 

По суті, серед нічних таксистів 
є ті, які безпосередньо допомагають 
повіям торгувати тілом. Водії відво-
зять дівчат легкої поведінки на ви-
клики, маючи з цього свій відсоток. 
А є й такі, які просто допомагають 
спраглим за сексом клієнтам розшу-
кати «нічних метеликів». Хороший 
таксист має номери 10-15 дівчат, 
телефони готелів, саун, каже обізна-
ний співрозмовник. 

– Непоодинокі ситуації, коли на 
панель хлопці вивозили своїх дівчат 
або серед повій знаходили дівчат. 
Мені доводилося з таким зустріча-
тися, – каже Олег. – Таксисти – най-
більші друзі повій. З ними вони ма-
ють найкращі стосунки. Конфлікти 
можуть бути хіба між самими про-
ститутками. Хоча трапляються не-
порозуміння і з деякими клієнтами. 
Я на власні очі бачив, як на великій 
швидкості дівчат викидали з крутих 
джипів, не розраховувалися, а то 
й взагалі відбирали їхні гроші. От 
власне після цього й виникла по-
треба сидіти у таксі чи машині. Ді-
вчата перестали ходити дорогою, а 
зазвичай сидять і чекають клієнтів 
у авто.

За словами Олега, шукачі ін-
тимних втіх бувають дуже різні, але 
кожен таксист має постійних переві-
рених клієнтів. Незнайомця ніхто до 
повій не повезе.

– Половина моїх клієнтів – нор-
мальні хлопці. Деякі з них – власни-
ки великих фірм, родичі волинських 
мільйонерів. Якось я завозив двох 
дівчат у сауну до восьми мужиків. То 
були працівники прокуратури і СБУ. 
Бувало й таке, що чорношкірих фут-
болістів возив до повій, іноземців. 
До речі, проститутки іноземців лю-
блять, бо ті гарно до них ставляться, 
ніколи не обманюють, завжди пла-
тять. 

Проституцію в Луцьку «кришує» 
міліція, переконаний колишній так-
сист Олег. Каже, що рейди відбува-
ються лиш для «замилювання очей», 
хоча визнає: часом після міліцей-
ських рейдів деякі дівчата полиша-
ють ганебну кар’єру. 

– За час мого таксування кожна 
дівчина віддавала у міськвідділ 100-
150 гривень. Кому – не знаю. Бувало 
й таке, що час до часу кожна повія 
мусила їхати й розважати ментів. Як 
це відбувалося, я не знаю, але таке 
було, – стверджує він. 
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ХОКЕЙ

«МИРНА ЕПІДЕМІЯ» 
В БЕЛЕКУ
Павло ФІЛОНЮК 

Триває другий збір «Волині» в Туреччині. Він при-
свячений в основному спарингам – тренери ви-
значаються із складом команди. На лучан у контр-
ольних матчах напала справжня нічийна епідемія. 

Відразу п’ять поспіль матчів вони зіграли у 
нічию, а з врахуванням усіх спарингів у Туреччині 
цієї зими кількість «мирних» матчів складає вже сім. 
Останні три нічиї лучани відіграли проти «Крил 
Совєтів» (0:0) і двох словацьких клубів – «Слована» 
і «Жиліни» – по 1:1. Причому в обох поєдинках із 
найкращими командами Словаччини «Волинь» віді-
грувалася. Забивали відповідно Скоба та Нємчані-
нов. 

Доки «Волинь» спарингується у Туреччині, 
вболівальники жваво обговорюють ситуацію навколо 
капітана, щоправда, тепер вже вочевидь колишнього, 
Ванче Шикова. Його, найімовірніше, не буде в коман-
ді. І на перший погляд здається, що це суттєва втрата. 

Ванче забажав покращити умови особистого 
контракту, який закінчується у нього влітку. За на-
шою інформацією, Шиков вимагав занадто велику 
суму як для бюджету «Волині». Відтак різниця між 
його зарплатою та рівнем доходів інших футболістів 
ставала б критично різкою. Почалися довгі перего-
вори, які тривають донині. Доля Шикова у «Волині» 
вирішиться до старту чемпіонату. А поки ж на по-
чатку лютого перша команда полетіла до Туреччини, 
дубль поїхав на Закарпаття, а Ванче залишився у 
Луцьку, де почався збір команди U-19. Тому форму 
підтримувати македонець мусив із юніорами.

Ситуація із Шиковим аналогічна до тієї, що 
трапилася із Шумахером. Клуб запропонував про-
довжити угоду з Тяго на тих самих умовах, проте 
Шумахер не пристав на це і сторони розійшлися – 
бразилець отримав статус вільного агента. Позиція 
клубу зрозуміла: для чого тримати півроку гравця, 
який піде влітку, замість того, щоб дати шанс тим, 
хто справді бажає грати за «Волинь»?

До речі, у випадку із словаком Яном Масло 
навпаки все склалося – захисник подовжив свою 
угоду з «Волинню», навіть погодився на незначне 
зменшення зарплати. Так само ще раніше – восени 
–  продовжив контракт і Сергій Сімінін, якого часто 
ЗМІ «списували» з «Волині» в інші команди… 

Отож, лучанам залишилося провести в Туреч-
чині ще один спаринг – у суботу проти корейського 
«Сувону блуінгс». Після цього «Волинь» відлітає 
додому, де готуватиметься до першого матчу чемпіо-
нату із «Дніпром». Він, сподіваємося, відбудеться 
так, як запланували у Прем’єр-лізі – 2 березня. 

УСІ МЕДАЛІ БЛИЩАТЬ 
ОДНАКОВО: І ПЛАНОВІ, 
І НЕСПОДІВАНІ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Уже давно не секрет, що волинські дзюдоїсти 
– одні з найсильніших в Україні. Ніші спортсмени 
успішно виступають на міжнародних змаганнях і 
щороку все більше молодих волинян йде на секції 
дзюдо. Хороший рейтинг серед областей дозволяє 
приймати у своїх залах змагання найвищих рівнів.

Наскільки м’які луцькі татамі, переконалися 
понад півтисячі дзюдоїстів зі всієї країни, прибувши 
до міста на Чемпіонат України з дзюдо серед юнаків 
та дівчат до 18 років. Змагання тривали три дні у залі 
обласної ДЮСШ, яка на деякий час з «волейбольної 
Мекки» перетворилася на справжній борцівський зал. 

За команду господарів змагалися 46 спортс-
менів, по двоє в кожній вазі. Та вже традиційно 
рейтингові очки для нашої області заробляють лише 
дівчата.

Дві бронзи вибороли волинянки Олександра 
Гуж та Марія Денисюк. Другу сходинку чемпіонату 
посіли Ганна Кухарук та Ганна Польшакова. А от 
єдине «золото» у скарбничку нашої збірної принесла 
Валентина Шмаль.

У загальнокомандному рейтингу Волинь посіла 
четверте місце. У першу трійку ввійшли команди 
міста Києва, Київської і Донецької областей.

– Звичайно, ми задоволені виступом нашої ко-
манди, – розповідає віце-президент Федерації дзюдо 
Волині Олександр Грицуняк. – Якщо чесно, ми 
розраховували лише на три медалі. Тому перемоги 
Олександри Гуж і Анни Польшакової для нас стали 
приємним сюрпризом. Та й для дівчат це перші 
медалі на республіканському рівні.

ФАНАТИ ПООБІЦЯЛИ 
ЖИТИ ПО-БРАТСЬКИ

ВОЛИНСЬКИЙ ХОКЕЙНИЙ ЧЕМПІОНАТ 
ВИЙШОВ НА ФІНІШНУ ПРЯМУ

Павло ФІЛОНЮК 

рогноз «Хронік Любарта» цілком 
справдився. Кілька номерів 
тому ми писали про тенденції у 

фанатському середовищі й передбачили, 
що участь ультрас у революції зблизить 
їх настільки, що вони надовго забудуть 
про міжусобиці. Як у воду дивилися.  

«Від Луганська до Карпат фанат фанату 
– друг і брат» – такого гасла ультрас і такого 
пацифізму в історії їхніх стосунків в Україні 
ще не було. Минулого тижня фанати опри-
люднили свою заяву, якою фактично роз-
почали новий футбольний рік-2014. Гряде 
велике фанатське перемир’я – це лейтмотив 
заяви ультрас. Аж не віриться, що «львівці» 
не вішатимуть «волиняк на гілляку», а «хох-
ли» не радитимуть «хорькам» щось там, 
мільйон разів перепрошуємо, «смоктати»… 

«Нам немає коли і немає резону нена-
видіти один одного і чубитися просто так 
– фанати і в цілому держава має ворога кру-
тішого – антидержавний режим. Тому всіх 
зусиль мусимо докласти саме до змін в дер-
жаві», – так пояснили вболівальники при-
чину перемир’я. 

Домовилися не битися під час виїзних 
матчів, не захоплювати банери чи шарфи 
команд-суперниць, не писати і не кричати 
образливі гасла та «кричалки» під час мат-
чів на стадіонах, не палити чужих шарфів, 
стежити, аби не виникали конфлікти уль-
трас із «простими» вболівальниками. 

Рішення про перемир’я повністю під-
тримали лідери фанатських рухів усіх фут-
больних клубів УПЛ (на момент здавання 

номера – усі, крім «Іллічівця» з Маріуполя. – 
П.Ф.) та майже усіх команд першої та другої 
ліг, у яких (увага!) грають на 80% команди 
Півдня та Сходу. 

Утім є сумніви в тому, що клубам 
вдасться заощадити на штрафах, які регу-
лярно виписує Прем’єр-ліга та Федерація 
футболу. Адже в заяві ультрас не йдеться 
про головну статтю доходів цих структур 
від штрафування команд, а саме – обмежен-

ня на використання піротехніки. Навпаки, є 
сенс прогнозувати її активне юзання, адже 
фаєри – це ефектна і ефективна можливість 
привернути до себе максимум уваги. 

Лідерам фанатських груп слід остеріга-
тися й провокацій, адже влаштувавши кіль-
ка бійок чи кинувши на поле димову шашку 
або щось крутіше, легко зіпсувати імідж 
ультрас, який вони здобули в суспільстві 
після участі в революційних подіях. 

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ 

«ЛУЦЬК» – «КОВЕЛЬ» – 6:1 (1:0, 3:0, 
2:1)

На поєдинок проти ймовірного супер-
ника у півфіналі «Луцьк» вийшов без капі-
тана команди Вадима Бесараба. Та загалом 
ковельська дружина обрала дуже грамотну 
гру від оборони. Уся команда брала участь у 
захисних діях, зустрічаючи суперника вже в 
центральній зоні, а потім створюючи тисня-
ву у власній зоні. 

У першому періоді напад лучан було 
просто паралізовано лещатами оборони, 
хлопці не мали змоги довести справу навіть 
до кидків по воротах. Досить довго рахунок 
на табло залишався незмінним. Лише на 
21-й хвилині дебютну шайбу в сезоні та пер-
шу у грі забив лучанин Богдан Дорощко. 

У другому періоді оборона ковельчан 
дала тріщину. Двічі Олександр Руденко та 
Павло Мажар відзначилися влучними кид-
ками. Руденко на початку третього періоду 
зумів довести справу до «хет-трику». 

Лише наприкінці зустрічі, програючи 
0:6, ковельчани зуміли забити гол престижу. 
Хоча вони старалися в останньому періоді 
агресивно діяти в атаці. Єдиний гол за ко-
манду з міста залізничників забив Василь 
Распаркін. 

«ФАВОРИТ» – «ВОЛОДИМИР» – 9:2 
(2:1, 4:0, 3:1)

У другому матчі останнього туру першо-
го етапу обидві команди вже розв’язали свої 
турнірні завдання ще до початку поєдинку. 
Тому таких запеклих баталій, як у попере-
дній грі, глядачі не побачили. Команди гра-
ли хіба задля статистики.

Найефективніше свої індивідуальні по-
казники покращив Юрій Аксютов, офор-
мивши «хет-трик».  Відзначимо також дві 
закинуті шайби Павла Бернацького після 
вдалих індивідуальний дій та «дубль» Віта-
лія Железнюка при грі в більшості. 

Загалом гра, як і очікувалося, пройшла 
за переваги «Фаворита». Володимирська 
дружина трималася майже цілий період і 

навіть вирівняла становище після першої 
пропущеної шайби. Але до першої перерви 
хокеїсти Рівного встигли схилити шальку 
терезів на власну сторону. І надалі тільки 
нарощували перевагу, скориставшись чи-
сельною більшістю на 100%.

«НЕТІШИН» – «ЛЮБАРТ» – 3:1 (1:0, 
1:0, 1:1) 

У місті енергетиків пройшов єдиний 
матч чемпіонату за межами Луцька. Гос-
подарям майданчика не можна було про-
гравати з двох причин. По-перше, неті-
шинські хокеїсти прагнули здобути бодай 
одну домашню перемогу після поразок від 
«Фаворита» та «Луцька». По-друге, поразка 
зводила їх у півфіналі з лідером чемпіонату 
ХК «Луцьк». Нічия в матчі влаштовувала б 
обидві команди. 

Інтрига трималася до фінального свист-
ка. Шайбою більше володіли господарі 
майданчика, тому цілком логічний вигляд 
мали два голи в перших двох періодах. На 
початку заключної третини гри юний Воло-
димир Клімчук кидком від синьої лінії дав 
«Любарту» надію на прийнятний результат. 
Але влучний кидок Горохова повернув дво-
очковий відрив. 

Далі на команди ВЧВО з хокею чекають 
вирішальні поєдинки другого етапу змагань, 
де, власне, і визначаться призери турніру.

П



15ÇÀÁÀÂÀ Хроніки ЛЮБАРТА
№5 (168)  20 лютого 2014 року

Реєстраційне свідоцтво 
ВЛ №365-99ПР від 26 квітня 2010 р.
Засновник – ТзОВ «Редакція газети 
«Хроніки Любарта»
Редактор Андрій Лучик.
Адреса редакції: м. Луцьк, 
просп. Волі 1-б, 2-пов., оф. 2-16. 
Тел./факс 788-005.
Електронна адреса: 
hroniky@gmail.com
Відповідальність за зміст публікацій та 
достовірність фактів несе автор.
Редакція залишає за собою право  
літературного редагування матеріалів. 
Газета є виданням вільних журналістів, 
більшість авторів працюють під 
псевдонімами.
Виходить один раз на тиждень. 
Обсяг 4 друк. арк.
ТзОВ «Експрес Медіа Друк»
81085, Львівська область, Яворівський 
район, с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5.
Наклад 20 000 прим. 
Замовлення: 18710.
З приводу розміщення реклами 
звертайтеся за телефоном: 
(095) 712-25-98.
При підготовці номеру використовувалися 
інформаційні повідомлення та фотографії з 
сайтів: www.pravda.lutsk.ua, 
www.vip.volyn.ua, www.simya.com.ua, 
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

ХІХ столітті дослідники 
стали серйозно цікавитися 
минувшиною Луцька. Кожен 

у своїй царині: були археологи, 
етнографи, архіваріуси, 
теологи, а були й художники. 
ХІХ століття дало вибухову 
кількість різноманітних малюнків, 
акварелей, гравюр міста. 

Одна із них вміщена в польському 
тижневику Tygodnik Ilustrowany 
1867 року. Це репродукція 
дереворита (тобто гравюри 
на дереві) Гораздовського. На 
майдані перед замком – віз та 
воли, багнюка, дерев’яні паркани, 
місцеві жителі. Цікава деталь 
– вільний прохід на територію 

замку справа від головної вежі. 
Ні, стіну не знищили під час 
облоги замку, просто свого часу ї ї 
розтягнули лучани на будівельний 
матеріал. Припинили  робити 
це тільки після царського указу, 
який забороняв руйнування і 
зобов’язав зберігати твердиню як 
пам’ятник минулого.

У

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 13 лютого 2014 року.

АНЕКДОТИ
Автовідповідач президента: 

«Абонент тимчасово поза зо-
ною...»

  
Олімпійські новини збірної 

України. Учора першим був наш 
біатлоніст, другим — наш лиж-
ник, а третім став наш фігурист. 
Зметикували на трьох.

  
Півторагодинний запис із 

відеореєстратора автомобіля, 
що пересувався Єнакієвим, узяв 
гран–прі міжнародного фести-
валю фільмів жахів.

  
Генпрокуратура приєдна-

лася до загальнонаціонального 
страйку. Закінчилися білі нитки.

  
У відносинах між опозицією 

та владою намітився прогрес: від 
переговорів про переговори сто-
рони перейшли до переговорів 
про дебати.

  
Кримінальна хроніка. Теро-

рист Віктор Я. захопив 45 міль-
йонів заручників і вимагає від 
Володимира П. терміново пере-
рахувати ще два мільярди дола-
рів.

  
А якщо вночі гарненько при-

слухатися, то можна почути, як 
у величезному особняку на око-
лиці міста біля каміна потріскує 
пика мера...

  
Клюєв доповідає Януковичу: 
– Грушевського звільнили. 
– Тримайте його під домаш-

нім арештом і справу поки не за-
кривайте. 
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АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 21 - 28 ЛЮТОГО 
ОВЕН (21.03–20.04)
Василь Столяр (11 квітня 1962 р.)

Зорі не просять, а забороняють не завершувати 
справи, закривати питання, розривати сто-
сунки, здавати роботу, переїжджати. В іншому 
– робіть тільки невідкладні справи. Подорожі й 
навчання, пошуки сенсу життя – малокорисні.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Володимир Войтович (21 квітня 1954 р.)

Придивіться в меблевому магазині до нового 
стільця. Зорі прогнозують повернення до ко-
лишньої професії. Вона мирна і тиха, а досвід, 
набутий на війні, стане у пригоді – діти нині 
такі нервові й галасливі!

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)
Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)

Налагоджувати справи, пов’язані з будівни-
цтвом, виробництвом — перспективно. Не 
можна провокувати негативні події, ризи-
кувати, кликати біду. Потрібні пильність та 
обачність. 

РАК (22.06–23.07)
Павло Данильчук (30 червня 1985 р.)

Зорі радять сходити наліво, бо якщо тримати-
ся тільки правого боку, є шанс повернутися у 
точку відліку. Завдання й цілі ускладнюються і 
озлоблюються. Але Ракам вистачить сміливос-
ті, зухвалості та натхнення, щоб пересилити 
це і пройти певний етап у житті.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Володимир Пащенко (4 серпня 1972 р.)

Помітите, що в деяких питаннях вам несказан-
но пощастить. Не варто дуже шумно і голосно 
реагувати на це – зорі радять не привертати 
увагу і нікому нічого не розповідати. Купите 
нового мегафона і зміните шапку. 

ДІВА (24.08–23.09)
Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)

У другій половині тижня хтось із знайомих 
поверне давно забутий борг. Усі сімейні про-
блеми, які можуть виникнути до кінця тижня, 
краще розв’язувати спільно з усіма утаємни-
ченими. Це зближує і, наче в «коза нострі», 
скріплює кров’ю.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)

Не покладайтеся на допомогу й підтримку 
оточення. Вам доведеться самостійно домов-
лятися і досягати компромісів. Не слухайте 
обіцянок тих, хто при владі. Загалом це просто 
слова.

СКОРПІОН (24.10–22.11)
Юрій Вербич (26 жовтня 1959 р.)

Не варто форсувати події і процеси на роботі. 
Нехай все йде як іде. Дозвольте ситуації ви-
зріти самостійно – і побачите згодом «діру», 
яку доведеться латати. А до цього вичікуйте і 
спостерігайте. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

Корисні масажі, впливи на точки акупункту-
ри. Це тиждень відпочинку, очищення духу. 
Не напружуйтеся, відвідайте лазню. До снів 
ставтеся уважно, тоді фінансові проблеми роз-
смокчуться так само швидко, як утворилися.

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

Є шанс спробувати себе у новій іпостасі, 
наприклад, керівника комунального під-
приємства. Зорі вважають, що зараз не час 
для насмішок з боку опонентів. Займетеся 
фольклорією.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Андрій Парака (2 лютого 1974 р. )

Весь тиждень перебуватимете у пригніченому 
і похмурому настрої. Пригадайте народну му-
дрість: «Усмішка нічого не коштує, але багато 
чого дає». Не насміхайтеся тільки над тими, 
від кого хочете сховати сонце. 

РИБИ (20.02–20.03)
Сергій Мартиняк (4 березня 1971 р.)

Спробуйте посилити контроль над своїм 
бюджетом або бюджетом компанії. Утримай-
теся від непотрібних витрат, цього тижня не 
беріть у борг і нікому не позичайте. На роботі 
не забувайте про субординацію і виставляйте 
у потрібному місці «кордони».

«ДЯКУЮ, ЩО ВІДПУСТИВ»Олесь Гаврилов

…Чорний-пречорний BMW X-5 
тихцем пригальмував біля церкви. 
З автівки якийсь час ніхто не 
виходив. Водій курив — у темряві 
салону вряди-годи тремтів 
вогник цигарки. Врешті він 
погас, з машини вийшла людина, 
пискнула автосигналізація. 
Луцьком витав дух свободи і 
запах революції – з центру міста 
долинала канонада петард, над 
ЦУМом спалахували феєрверки, 
холодний лютневий вечір пахнув 
горілою ґумою та гіпсом – 
неподалік догоряв бюст Сталіна. 
Вулицями ходили студенти й 
співали про «лєнти за лєнтами», 
працівники комунального 
підприємства «Фольклорія – 
творчий центр» патрулювали 
місто. А тут, біля храму, було 
затишно і безпечно. 
Постать підійшла до паркану, 
потупцяла біля нього, а потім 
попрямувала до воріт. Там 
зупинилася, зачекала священика, 
одягненого в довгу чорну 
ризу. Обидва попрямували до 
невеличкої каплички біля храму. 
Всередині горіло кілька свічок, 
біля притвору на таємничого 
водія чекав ще один священик. 
Перемовилися кількома 
словами, незнайомець потріпав 
свою розкішну і коротко 
підстрижену бороду. Вони разом 
підійшли до вівтаря. Диякон 
промовив молитву, бородань 
перехрестився і зашепотів:

– Дякую Тобі, Боже, за 
прозорливість мою і мудрість 
мого президента. Як же я просив 
у Тебе допомоги, а Ти, Всевишній, 
змилостивився і таки допоміг 
мені, позбавив докорів сумління. 
Дав президенту розум відпустити 
мене. Як вчасно я пішов, Господи!..  
Священики напружилися. 
Бородань заспокоїв: «Панотці, 

ще прошу подячну для нашого 
добродія президента, патріархів 
та особисто отця Павла із Лаври. 
Я вам віддячу». 
Священики почали бити поклони, 
а бородань продовжив:
– І за моїх любих друзів з опозиції 
Тобі дякую, Боже. За те, що вони є, 
і зате, що вони такі, які є. Скільки 
ж я стерпів від них.

Чоловік притих на мить, скрушно 
похитав головою і продовжив: 

– І вони від мене. Я аж засумував 
за ними вже. Правду кажуть: хто 
чубиться, той любиться. Толя, 
Ігорок, Саша…   

Священики аж перехрестилися і 
перезирнулися. У кишені нічного 
гостя загудів телефон. Бородань 

люто нахмурив брови, думав 
вибити виклик, але відповів:
– Сашо, я не можу говорити, 
я з внуками. Де ти? У підвалі?! 
На «Привозі»?! Прикутий?!! 
Сподіваюся, надійно? Тебе били? 
Ногами? Сподіваюся, в пах, 
прости Господи? Окей, то що 
ти хочеш? Ні, зараз не зможу 
пошкодувати. Напиши про всяк 
випадок заяву. Забув – ти ж не 
можеш… Ну, нехай секретарка 
напише. Ааа, згадав… У тебе вже 
немає ані секретарки, ані офісу. 
Саня, з тобою завжди стільки 
було гризоти. Потерпи там трохи, 
пришлю до тебе когось, в СБУ 
заховаємо… Ну все, зализуй 
рани…

Священики посміхнулися. 
Бородань відповів тим же і 
нарешті всі розслабилися. 

– Бувайте, хлопці. Не знаю, коли 
тепер приїду. За старі грішки 
покаявся, а нових тепер не скоро 
здобуду. Вільна птаха літатиме 
світами. Але можу вам ще одного 
хорошого клієнта насватати, 
оце розмовляв з ним щойно. 
Працювати там ще і працювати. І 
вам, і вашому патрону. 

Бородань по-злому хихикнув 
і додав: «А народ вже з ним 
попрацював». 
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