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ОСВІТА: АНІ РОКУ БЕЗ ЗМІН

стор.
НАШІ ГРОШІ

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ
ВОЛИНСЬКІ КЕРІВНИКИ СБУ

МАНДРИ

7

ПАРАЛЕЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ

ЧАРИ СТАРОДАВНЬОГО
ГДАНСЬКА

ЛНР ТА ДНР – В КНИГУ
РЕКОРДІВ ГІННЕСА

МІСТО СТАНЕ ВІДКРИТТЯМ ДЛЯ ТИХ,
ХТО ПОТРАПИТЬ ТУДИ ВПЕРШЕ

Портал «Четверта влада» отримав копії декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік
начальника управління СБУ на Волині та його заступників.
стор.

10

стор.

13

Бойовики не тільки розважили світову громадськість так
званими виборами на «туалетному папері», а й побили одразу
кілька рекордів під час їх проведення. У неділю, 2 листопада,
відбулися псевдовибори у самопроголошених Донецькій і
Луганській республіках. Перемогу прогнозовано здобули
нинішні «вожді» терористів: у ДНР переміг
Олександр Захарченко, а у ЛНР – Ігор Плотницький. стор.
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СТРУНКО!

У ШКОЛАХ ЗНОВУ
БУДЕ ВІЙСЬКОВА
ПІДГОТОВКА

ЛИХІ 90-ті

ПІД ЛУЦЬКОМ – ЧЕРГОВИЙ ЗАМАХ НА ВБИВСТВО

У

вівторок, 4 листопада
2014 року, в селі
Підгайцях, що під
Луцьком, було скоєно
черговий замах на вбивство.
Цього разу постраждав
36-річний підприємець
Олексій М., який займається
вантажними перевезеннями.

Подія трапилася між 9 та 10
годинами ранку.
Білий бусик «Volkswagen Т4»,
за кермом якого був потерпілий,
розвернувся на подвір’ї дому, ви-

ХРОНІКЕР
Президент Петро Порошенко своїм указом увів
в дію рішення РНБО від 12 вересня про заходи
зі зміцнення обороноздатності держави та
пропозиції до законопроекту «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» щодо статей,
пов’язаних із нацбезпекою та обороною.
Серед інших дій, що мають бути здійснені у сфері
обороноздатності держави, уряду доручено вжити заходів щодо відновлення початкової військової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах.
Як відомо, деякі українські школи цього навчального року вже запровадили у навчальний процес предмет «Захист Вітчизни». У ході курсу школярів ознайомлюють, зокрема, зі стройовою службою, заходами
безпеки й діями у надзвичайних ситуаціях, в тому числі і в умовах війни.
Предмет «Захист Вітчизни» передбачає вивчення
Міжнародного гуманітарного права про захист жертв
війни, стройової і тактичної підготовки, структури і
статутів Збройних сил України, військову топографію
тощо.
У вересні Міністерство освіти і науки вже звернулося до Міністерства оборони з проханням про сприяння в укомплектуванні шкільних кабінетів предмету
«Захист Вітчизни» навчальною зброєю, муляжами
зброї та боєприпасів, засобами індивідуального захисту з метою більш якісного викладання предмету та
військово-патріотичного виховання.
Також в освітньому відомстві вважають доцільним проведення навчально-польових зборів на базі
військових частин з учнями та вчителями, проведення профорієнтаційної роботи та участі у військовопатріотичному вихованні.

Ручна осколкова граната Ф-1 –
ручна граната дистанційної дії,
призначена для ураження живої
сили противника в оборонному
бою. Кидати гранату можна з
різних положень і лише з-за
укриття, з бронетранспортера
або танка. Оскільки Ф-1 є
гранатою оборонної дії, то радіус

ураження осколками значно
перевищує радіус можливого
вкидання гранати.
Основні характеристики:
• Дистанція вкидання – 35-45 м.
• Максимальна дистанція
ураження осколками – 200 м.
• Найімовірніша дистанція
ураження осколками – 30-35 м.
• Час затримки вибуху – 3,2-4,2 с.
• Кількість осколків – до 300 шт.

ПРОМОЦІЯ

НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ПРОСЯТЬ МІЛЬЙОН

Виконавчий комітет Луцької міської ради
підтримав програму розвитку туризму в
обласному центрі Волині на 2015-2016 роки.
Начальниця управління туризму та промоції міста Наталія Бунда каже, що метою
програми є створення високорентабельної
туристичної галузі Луцька, покликаної підвищити конкурентоспроможність міста на
національному та міжнародному туристичному ринках.
Впровадження програми передбачається
за такими основними напрямами: брендинг
міста, маркетингова кампанія, розвиток туристичної інфраструктури, підвищення якості сфери обслуговування.

ПРИМХИ ПОГОДИ

ЛУЦЬК-СІТІ

ІНОЗЕМЦІ З ЄВРОПИ
Й АФРИКИ ЇДУТЬ
ВЧИТИСЯ ДО ЛУЦЬКА
Навчанням у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки цього року
зацікавилися навіть європейці, пише «Волинський
інформаційний портал».
Як розповів фахівець відділу міжнародних зв’язків
СНУ Максим Войчук, до 1 листопада тривав прийом документів на навчання в університеті від іноземців. Так,
на перший курс вступили п’ять іноземців із Республіки
Конго, Сенегалу, Узбекистану, Польщі та Білорусі.
Також студенти з-за кордону здобувають у волинському виші рівень магістра. На юридичний факультет
вступили іноземці з Сенегалу, Литви і Росії. Молоді
люди з Лівії вступили у магістратуру на факультети
біології, географії та англійської філології.
Загалом у СНУ говорять про те, що не спостерігається ні збільшення, ні зменшення кількості іноземців,
охочих навчатися у Луцьку.

їхав на трасу та проїхав близько
100 метрів, коли стався вибух.
Осколкову гранату Ф-1 без
чеки було поміщено між амортизатором та корпусом автотранспортного засобу. Під часу руху

автомобіля граната випала та
здетонувала на відстані 5-6 метрів від авто. Водій отримав легкі
осколкові поранення в трьох місцях (плечі, нога), але від госпіталізації відмовився.
«Слідство не вбачає політичного підґрунтя у цій події», – повідомив пресі начальник УМВС
України у Волинській області
полковник міліції Петро Шпига.
Як повідомляє прес-служба
волинської міліції, відомості про
подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 п.
5 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, двома тижнями
раніше зі схожим почерком було
скоєно замах на вбивство депутата Луцької міської ради Володимира Никитюка. Тоді чеку від
гранати Ф-1 прикріпили до карданного валу.

«Ця програма є продовженням попередньої, стратегічна мета якої – розвиток туристичної галузі міста», – зауважила чиновниця.
Показником роботи у розвитку туристичної галузі є те, що у 2011 році Луцький замок
відвідували близько 35 тисяч відвідувачів, а у
2013 році – 74 тисячі. Збільшилась кількість
туристів й у інших туристичних об’єктах міста, наголосила Наталія Бунда.
У планах управління — подальша розробка туристичних маршрутів у Луцьку. Відповідно до програми пропонується також виготовлення інформаційних таблиць-вказівників
на в’їздах у місто, карти з напрямком руху

РОГАТИЙ

У ЛУЦЬКУ – НОВИЙ
ТРОЛЕЙБУСНИЙ МАРШРУТ

В обласному центрі буде новий
тролейбусний маршрут, який сполучатиме
вулицю Гордіюк та село Гаразджу.

ЛУЧАНИ ЗНОВУ
МЕРЗНУТИМУТЬ…
БО СОНЦЕ

З 6 листопада у Луцьку тимчасово
буде припинено подачу тепла та
відновлено гаряче водопостачання.
А все тому, що підвищилася
середнодобова температура
повітря.

Як повідомили у Луцькій міській
раді, період припинення опалення – до
встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря +8 протягом трьох діб.
Натомість із 6 листопада обіцяють
відновити гаряче водопостачання. Так,
гарячу воду в домівки лучан подаватимуть щоденно з 6:00 до 22:00.

транспорту та основними туристичними
об’єктами на транспортних зупинках, інформаційна таблиця про з’їзд європейських монархів та багато іншого.
Традиційно з прив’язкою до історії нашого краю у 2015 році планують проведення
заходів з нагоди 675-ї річниці сходження Волинського князя Любарта на Луцький престол.
На реалізацію програми потрібно близько
одного мільйона гривень, зауважила Наталія
Бунда. Однак, за словами луцького мера Миколи Романюка, скільки коштів виділять на
цю програму, стане відомо, коли затверджуватимуть міський бюджет на 2015 рік.

Як повідомляють «Волинські новини»,
члени міськвиконкому 5 листопада внесли
зміни до переліку тролейбусних маршрутів

міста. Згідно з ухваленим рішенням, у Луцьку
введено новий тролейбусний маршрут №10
«вул. Гордіюк – с. Гаразджа (кладовище)».
Напрям руху маршруту пролягатиме вулицями Гордіюк, Соборності, Перемоги, Винниченка, Волі, Рівненською в с. Гаразджу
(кладовище).

УНОЧІ – СПАТИ!

НІЧНІ КІОСКИ
СКОРО МОЖУТЬ
ПРИКРИТИ

Є ймовірність, що з наступного року в Луцьку
не стане цілодобових кіосків. У будь-якому
разі, в луцькій мерії обіцяють до кінця 2014-го
підготувати відповідний проект рішення.
Така ініціатива виникла 5 листопада в ході
засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, коли члени виконкому обговорювали нічний продаж алкоголю.
Члени міськвиконкому погодилися з думкою першого заступника міського голови

Святослава Кравчука, що суспільної користі
від цілодобових магазинчиків мало. На думку
віце-мера, від них лише шкода місту, у тому
числі через продаж спиртного вночі.
Як звітував раніше начальник управління
розвитку підприємництва та реклами Луцької
міської ради Олександр Козлюк, 10% торгових установ нехтують забороною щодо нічної
торгівлі алкоголем.
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ШІСТЬ РОКІВ ЗА ЖАРТ
ПРО ЗАМІНОВАНУ
ПОДАТКОВУ

убезпечити громадян, та провели огляд
приміщення, – розповів начальник УМВС
України у Волинській області Петро Шпига. – У результаті огляду експерти не виявили предметів, які загрожували б життю та
здоров’ю громадян, тож роботу установи
було відновлено. Нині проводимо заходи
щодо встановлення особи, яка повідомила
про замінування.
Як повідомили у прес-службі волинської міліції, відомості внесено до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.
259 (Завідомо неправдиве повідомлення
про загрозу безпеці громадян, знищення
чи пошкодження об’єктів власності). Жартівнику загрожує до шести років позбавлення волі.

ДОПОМОЖІТЬ!

Маленький хлопчик Владик Білоус потребує
допомоги. Малюкові 6 років,і він бореться зі
страшною хворобою – у нього остеосаркома
шийки лівої стегнової кістки. Владик зараз в
Угорщині і потребує дороговартісного лікування
та двох операцій. Батьки хлопчика дякують всім,
хто допомагає їм, та просять про допомогу у
зборі коштів на лікування їхнього маленького
синочка,який надіється наступного року взяти
портфель і піти у перший клас. Владику лише 6, а
він уже знає, що таке біль і що таке бути прикутим
до ліжка. Та хлопчик бореться і будує плани на
майбутнє. А ще він дуже розумний, постійно
підтримує тата, який перебуває разом з ним.
Допоможімо маленькому лучанину здійснити його
найзаповітнішу мрію – вилікуватись, піти у школу і
піклуватись про маленьку сестричку.
Реквізити для переказу пожертв:
Приватбанк, н/р 292 448 255 09 100.
МФО 305 299. ОКПО 143 605 70
Білоус Вікторія Віталіївна.
Призначення платежу – поповнення
карткового рахунку 516 875 727 136 09 37,
ІПН 296 230 14 48.
Контактний телефон мами 066 728 34 76
Не будьте байдужими, долучіться до збору коштів.
Здоров’я дитини – безцінне! Ваші пожертви
зможуть допомогти здійснити дитячі мрії!

БЕЗ ПАТРОНІВ

ЗДАВ НЕЗАКОННУ
ЗБРОЮ – УНИКНУВ
ПОКАРАННЯ

Жителі Волині упродовж
минулого місяця добровільно
здали понад 80 одиниць
незареєстрованої зброї, а
відтак будуть звільнені від
кримінальної та адміністративної
відповідальності.

Незважаючи на те, що працівники міліції постійно виявляють
та вилучають з незаконного обігу
вогнепальну зброю, окремі громадяни зберігають її, іноді навіть
не здогадуючись про те, що таким
чином порушують закон, кажуть у
волинській міліції.
Загалом за період проведення місячника волиняни здали 83
одиниці зброї, зокрема 62 одиниці – мисливської гладкоствольної,
20 одиниць – нарізної армійських
зразків та одну саморобну.
Крім того, громадяни віддали
правоохоронцям 57 одиниць боєприпасів до зброї армійських зразків і 25 спеціальних засобів (12 газових пістолетів і револьверів та 13
пристроїв для відстрілу патронів,
споряджених кулею несмертельної
дії), а також один снаряд, дві гранати та один запал.
– Добровільна здача вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових
речовин і спеціальних засобів, які
зберігаються незаконно, звільняє
громадян від адміністративної та

кримінальної
відповідальності,
– повідомив керівник сектору дозвільної системи УГБ УМВС України у Волинській області Володимир
Войстрик.
У міліції нагадують волинянам:
згідно зі статтею 263 (Незаконне
поводження зі зброєю, бойовими
припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу
України за носіння, зберігання,
придбання, передавання чи збут
вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових
припасів, вибухових речовин або
вибухових пристроїв без правових
підстав передбачено покарання у
вигляді позбавлення волі на строк
до семи років. А носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів,
фінських ножів, кастетів чи іншої
холодної зброї без передбаченого
законом дозволу карається навіть
позбавленням волі на строк до
трьох років.

Фото УМВС України у Волинській області

МАСОВИЙ ІГНОР

рацівників Головного
управління Державної
фіскальної служби у Волинській
області, що на Київському майдані,
4 листопада налякали замінуванням
будівлі.
Після того як у чергову частину Луцького міськвідділу міліції надійшло повідомлення про закладену вибухівку,
на місце події миттєво прибули слідчооперативні групи міськвідділу та УМВС,
експерти-вибухотехніки, керівництво обласного управління міліції, лікарі та рятувальники.
– Правоохоронці насамперед евакуювали працівників та відвідувачів установи, оточили територію, аби таким чином
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ЗА СПАЛЕНЕ ЛИСТЯ
ВЕЛИЧЕНЬКИЙ ШТРАФ

У луцькій мерії наголошують на забороні спалювання сухого
листя, чим традиційно грішать жителі міста в осінню пору.
Як відомо, міський голова Микола Романюк підписав
розпорядження «Про заборону спалювання листя, залишків сухої рослинності та побутових відходів у місті Луцьку».
Відповідно до цього документу, працівники відділу муніципальної дружини у випадках виявлення порушень складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення
на фізичних та юридичних осіб і подаватимуть на розгляд
адміністративної комісії.

Відповідно до законодавства, спалювання листя та відходів тягне за собою накладення штрафу на громадян від
двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів (а це
від 340 до 850 грн), а на посадових осіб і суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1500 грн).
Cпалювання опалого листя шкодить не лише довкіллю,
але й здоров’ю людини. Листя є природним фільтратором
повітря: за весну, літо та осінь воно вбирає в себе пил і багато різних шкідливих речовин, що потім виділяються під
час спалювання. Дим від таких вогнищ містить пил, окиси
азоту, чадний газ, важкі метали і низку канцерогенних сполук. У людини ці речовини викликають захворювання дихальних шляхів, знижують імунітет, посилюють негативний
перебіг хронічних захворювань.

ГАМАНЕЦЬ

ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ
ОБХОДИТИМЕТЬСЯ
ДОРОЖЧЕ

З 1 грудня збільшиться вартість послуг з вивезення
побутових відходів, які надаються підприємством
«М.Ж.К.». Таке рішення було ухвалено 5 листопада
виконавчим комітетом Луцької міської ради.
За словами начальниці управління економіки Любові
Ковпак, коригування тарифів на послуги зі збору та вивезення побутових відходів викликано значним збільшенням
цін на паливно-мастильні матеріали.
«У діючому тарифі вартість бензину закладена у розмірі
9,4 грн, а дизпалива – 9,75 грн. Нині ж ціни дуже зросли, і
підприємству нерентабельно надавати ці послуги», – пояснила чиновниця.
Окрім того, збільшилася вартість послуг із захоронення
побутових відходів на полігоні у селі Брищі.
Згідно з новими тарифами, вартість послуг з вивезення
твердих і великогабаритних побутових відходів для мешканців багатоквартирних та одноквартирних житлових будинків збільшиться на 1,22 грн до 6,06 грн (на одну людину).
Стає вищою вартість вивезення побутових відходів і для
бюджетних установ та організацій, інших споживачів.
У луцькій мерії наголошують: нові тарифи вступлять у
дію з 1 грудня 2014 року.
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Еспресо.tv.

Бойовики не тільки розважили світову
громадськість так званими виборами на
«туалетному папері», а й побили одразу
кілька рекордів під час їх проведення.
У неділю, 2 листопада, відбулися
псевдовибори у самопроголошених
Донецькій і Луганській республіках.
Перемогу прогнозовано здобули
нинішні «вожді» терористів: у ДНР
переміг Олександр Захарченко, а у ЛНР
– Ігор Плотницький. Утім жодна держава
світу, окрім Росії, не визнала такого
«волевиявлення».

ЛНР ТА ДНР – В КНИГУ
РЕКОРДІВ ГІННЕСА

що більшість естонців мають ідентифікаційні
картки з мікрочіпами, які можуть бути прочитані на комп’ютері, і за допомогою цих карток
вони отримують доступ до системи електронного голосування. Крім того, терористам вдалося
провести перші вибори в світі, де немає жодного
зіпсованого бюлетеня.

НАЙДОВША ЧЕРГА
НА ДІЛЬНИЦЮ
За даними так званого «Центрвиборчкому»
ЛНР, найбільша черга на дільницю, протяжністю
3,5 км, була зафіксована в Алчевську. Бойовики
запевняють, що понад 10 тисяч людей очікували
можливості проголосувати за лідерів «молодої
терористичної республіки».
«Біля дільниць черги розтяглися на сотні метрів, величезні скупчення людей спостерігалися
і в самих приміщеннях. Місцеві жителі приходили цілими сім’ями, були присутні багато
батьків з маленькими дітьми. Не дивлячись на
втомливий процес, настрій у народу був піднесений, спостерігалася велика наснага», – пишуть
в терористичній газеті «ХХІ Век».
Разом з тим, як підрахувало «Еспресо.tv»,
якщо на кожного виборця, який стояв у цій
десятитисячній черзі, члени комісії витратили
хоча б хвилину, то голосування на цій дільниці
мало б закінчитися через 12 діб.

НАЙВИТРИВАЛІШІ «КОМІСІЇ»
Всього на території Луганщини терористи
змогли зорганізувати цілих 102 дільниці, в тому
числі чотири мобільні і три пункти тимчасового
розміщення.
За даними «ЦВК», в ЛНР проголосувало 705
тисяч 605 виборців. Тобто загалом на кожній
дільниці по 6 тисяч 719 виборців. За українським
законодавством, виборчі дільниці утворюються
з чисельністю до 2500 виборців. Тобто членів
терористичних виборчкомів має бути як мінімум утричі більше, ніж на найбільшій дільниці в
Україні, або вони мають працювати за трьох.

НАЙШВИДШІ «ПІДРАХУЇ»
Незважаючи на величезну завантаженість виборчих комісій, терористи-«професіонали» встановили ще й рекорд зі швидкості підрахунку.
У «ЦВК» ЛНР відзвітували, що станом на 20
годину змогли проголосувати не всі виборці і голосування подовжили до 22-ї години. Разом з тим,
за попередніми даними того ж «Центрвиборчкому», станом на 23.30 (за півтори години) було оброблено вже близько третини протоколів.

НАЙТОЧНІШИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ

За даними екзит-полу, проведеного бойовиками, на виборах головного терориста ДНР в
сукупності проголосувало 100,1% виборців. Так,
голова «ЦВК» Лягін попередньо оголосив, що
Захарченко набрав 81,37% голосів, Олександр
Кофман – 9,73%, Юрій Сивоконенко – 9%.

ПОРОШЕНКО ПРО
«ВИБОРИ» В ДНР І ЛНР:

«Вожді» терористів: Ігор Плотницький (зліва, ЛНР), Олександр Захарченко (справа, ДНР)

Остаточні підсумки виборів як в ЛНР, так і в
ДНР було оголошено вже зранку в понеділок, 3
листопада. А так звана «інавгурація» новообраного головного терориста ДНР Олександра Захарченка відбулася 4 листопада.

НАЙПРОЗОРІШІ ВИБОРИ
Ці вибори були настільки відкритими, що
на більшості дільниць бойовики взагалі не встановлювали кабінки, а виборці не приховували
результатів свого волевиявлення – ввічливі автоматники навіть допомагали бабусям правильно поставити позначку в бюлетені. А на деяких
дільницях, наприклад, в Ровеньках, взагалі голосували в рейсовому автобусі.

НАЙТЕХНОЛОГІЧНІША
ОРГАНІЗАЦІЯ
Незважаючи на те, що псевдовибори мали
відбутися тільки 2 листопада, «голосування»
розпочалося ще з 27 жовтня. Крім того, на підконтрольній території бойовики запровадили
всі «найсучасніші» види голосування: в ДНР так
зване поштове та онлайн-голосування, а у віддалених селах Луганщини «мобільні ТВК» проводили завчасні «Дні виборів».
Варто зазначити, що навіть країни з розвинутими демократіями так і не впровадили повною
мірою систему електронного голосування. Повномасштабно вибори за такою системою проводять лише в Естонії. Це можливо завдяки тому,

«ФАРС ПІД ДУЛАМИ
АВТОМАТІВ»

Президент України Петро Порошенко
заявив, що псевдовибори у так званих
ДНР і ЛНР не можуть називатися чесним
волевиявленням.
Про це йдеться в зверненні президента,
розміщеному на сайті глави держави.
«Повною протилежністю голосування
26 жовтня є псевдовибори в одній з частин
Донбасу. Тій, яка, на жаль, поки що підконтрольна бойовикам. Цей фарс під дулами танків
і автоматів нічого спільного не має з волевиявленням. І виборами називатися не може»,
– сказав президент.
Порошенко підкреслив, що Київ не визнає псевдовибори 2 листопада.
«Бандити, терористи і інтервенти можуть
себе коронувати як депутати, прем’єри, міністри. Та хоч як королі або імператори. Але, що
вони не начепили б собі на голови, вони так і
залишаться окупантами, злодіями, бойовиками. Україна ніколи не визнає так звані вибори
2 листопада», – заявив глава держави.
Президент нагадав, що цей «фарс» вже
засудили ЄС, США і десятки країн-партнерів
України.
«Ми не можемо поважати вибір, якого не
було і немає – ні фактично, ні юридично. Не
визнає і ніколи не визнає так звані вибори
жодна країна світу, яка поважає себе, і міжнародне право», – підкреслив Порошенко.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

10 ЛИСТОПАДА
УТ1

06.00, 00.25 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30
Спорт
06.50, 07.25, 07.40, 08.25 Гість
студії
07.35 Країна on line
08.45 Телемагазин
09.40, 19.00 Про головне
10.30, 14.45, 16.20, 17.35,
21.50, 03.45 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20 Вікно в Америку
13.55 Нотатки на глобусі
14.10 Казки Лірника Сашка
14.20 Хочу бути
16.05 Euronews
17.10 Книга ua
18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
01.50 ТелеАкадемія
02.50 В гостях у Д.Гордона
04.15 Д/с «Балканський
експрес»

ВІВТОРОК

11 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.25 Ера будівництва
07.40 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.40, 19.00 Про головне
10.15 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.45 Утеодин з Майклом
Щуром
11.40 Чоловічий клуб
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Як це?
14.10 Казки Лірника Сашка
14.20 Дитячі історії. «У пошуках
світла»
14.40 Фольк-music
15.55 Euronews
16.05, 16.50, 17.30, 22.15,
03.45 Д/ф
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.50 В гостях у Д.Гордона
04.15 Д/с «Балканський
експрес»
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35, 14.20 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Шість кадрів»
10.35 «Міняю жінку »
12.20 «Хоробрі серця»
14.55 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ,
УДАЧІ»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
20.30 «Секретные материалы
- 2014»
21.20 Т/с «Свати»
22.30 «Гроші»
23.30 «Сказочная Русь»
00.30, 04.10 Т/с «Болота 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.10 «33 квадратних метри»
06.35 Т/с «Мерлін»
09.35 Х/Ф «ТРІЛЕНІУМ»
15.35 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ.
ЕП. 2. АТАКА КЛОНІВ»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «ППС»
21.30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22.00 Х/Ф «ЗБИТОК»
00.10 Х/Ф «ОМЕН-3.
ОСТАННІЙ КОНФЛІКТ»
02.10 Х/Ф «ВБИВСТВО У
ЗИМОВІЙ ЯЛТІ»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля - 3»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка - 4»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45 «Сімейні
мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Територія обману»
23.35 «Мультибарбара»
00.30, 04.10 Т/с «Болота 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 квадратних метри»
06.40, 09.40 Т/с «По гарячих
слідах»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
16.30, 19.00 Т/с «ППС»
22.00, 01.30 Х/Ф
«ПРИБУЛЕЦЬ»
00.00 Х/Ф «ЗАХОВАНІ»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Кохання
несподіване нагряне»
14.20 «Судові справи»
15.15 «Чекай на мене»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
20.40 Т/с «Вовче сонце»
00.10, 03.20 Т/с «Безодня»
01.55 Д/ф

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50, 16.40 Ідеї, що
перевернули світ
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Дикі острови
12.20, 22.00 Смертельна
зустріч
13.10, 18.30, 22.50 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя
15.50, 05.20 Сучасні дива
17.30 Полювання на вбивць
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур
01.20 Танки. Великі битви

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.40 Т/с «Вовче
сонце»
13.20, 14.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.35 «Сімейний суд»
15.45 «Судові справи»
18.00, 02.35 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
00.10, 03.20 Т/с «Безодня»
01.50 Д/ф

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50, 16.40 Ідеї, що
перевернули світ
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Дикі острови
12.20, 22.00 Смертельна
зустріч
13.10, 18.30, 22.50 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя
15.50 Сучасні дива
17.30 Полювання на вбивць
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
01.20 Таємнича Росія
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СТБ
05.30 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Зіркове життя.
Випробування смертю»
08.55 Х/Ф «ЗАКОХАНИЙ ДО
БЕЗТЯМИ»
10.55 Х/Ф «МОСКОВСЬКІ
СУТІНКИ»
12.55 «Битва екстрасенсів 14»
15.00 «Все буде смачно!»
18.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 «Куб - 5»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.30 «Детектор брехні - 6»
23.25 «Один за всіх»
00.50 «Нічний ефір»

ТРК УКРАЇНА
05.25 Події тижня з Олегом
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.55 Події
09.15, 14.00, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ДІВОЧА ВЕЧІРКА
У ВЕГАСІ»
02.40 Т/с «Форс мажори 3»

СТБ

5

ЗІРКОВІ
З
ІРКОВ НОВИНИ
ІРЕН КАРПА
ІРЕНА
ВИП
ВИПУСТИТЬ
АЛЬ
АЛЬБОМ
ХУ
ХУЛІГАНСЬКИХ
П
ПІСЕНЬ

ICTV
04.40 Служба розшуку дітей
04.45 Світанок
05.45, 19.25 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.05 Х/Ф «НЕДОСЯЖНИЙ»
11.50, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
13.40, 16.10 Х/Ф «ОСТРІВ»
16.55 Х/Ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.40 Х/Ф «ІНШИЙ СВІТ-3.
ПОВСТАННЯ ЛІКАНІВ»
02.05 Х/Ф «ЗНИКЛІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 06.40 Kids Time
05.45 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
06.45 Т/с «Віола Тараканова»
07.40, 13.45 ШОУМАНІЯ
08.40 Т/с «Татусеві дочки»
10.40, 14.40 Т/с «Молодята»
15.40 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ
СУПЕРМЕНА»
18.00, 01.55 Репортер
18.20, 01.10 Абзац!
19.00 Стажисти
21.20 Супермодель по-українськи
23.20 Х/Ф «ДЮПЛЕКС»
02.00 Х/Ф «ПРИМАНКИ»
03.35 Т/с «До смерті гарна»

ICTV

navsi100.com

П

опулярна письменниця та
співачка Ірена Карпа закінчує роботу над третім студійним
чу
альбомом гурту «Qarpa».
аль
««7 листопада ми перевіримо наші
свіжі пісні на київській публіці під
час концерту в арт-клубі «44». Заграємо мікс усього — і
старого, і геть свіжого, що увійшло до наступного альбому. Такі собі хуліганські дєвочкові треки. Хоча в альбомі
вистачатиме й медитативного тріп-хопу. Ми вічно примудряємося поєднати непоєднуване під однією обкладинкою. Наразі треба дописати другий куплет останньої
пісні – й альбом буде готовий до виходу в люди. Одночасно з альбомом продовжую писати сценарії для мультфільму та працювати над книжкою», — розповіла Ірена.

«JAZZ BEZ»: КОНЦЕРТИ
МИРУ НА ЗВІЛЬНЕНИХ
ТЕРИТОРІЯХ СХОДУ
navsi100.com

М

іжнародний джазовий фестиваль «Jazz Bez», який
пройде 5-14 грудня 2014 року, влаштує концерти
миру на звільнених територіях сходу України.
Як і завжди, серцем фестивалю залишається Львів,
а концерти тривають у найголовніших українських та
польських містах. Але цього року концертна траса, яка
почнеться у Вроцлаві, завершуватиметься у звільнених
містах України – Слов’янську і Краматорську. Для людей, що пережили страх війни, ця музика звучатиме з
іншим змістом. Концерти відбудуться під гаслом «Музика Свободи на вільній землі».
На звільнених українських територіях дадуть концерти найкращі представники польського, українського і, зокрема, кримськотатарського джазу. Вхід на концерти буде безплатним.
Також організатори фесту власним коштом приймуть у Львові 10 музикантів з території АТО, щоб
вони могли відвідати концерти колег, майстер-класи та
взяти участь у джем-сейшенах. Наступного року ці музиканти розвиватимуть джазове середовище і творитиу
муть фестиваль у Краматорську та Слов’янську.

05.15 У пошуках істини

04.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

06.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

04.40 Світанок

06.35, 16.00 «Все буде добре!»

05.40 Свобода слова

08.25 «Зіркове життя. Шлюбні

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

рекордсмени»

10.15, 16.45 Т/с «Брат за брата»

09.30 Х/Ф «ПАРТІЯ ДЛЯ

12.30, 13.20 Т/с «Прокурорська

ЧЕМПІОНКИ»

перевірка»

13.05 «Битва екстрасенсів»

14.05, 16.20 Т/с «Літєйний»

15.00 «Все буде смачно!»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

18.00 Вікна-Новини

20.25 Громадянська оборона

19.00 Т/с «Коли ми вдома»

21.25 Т/с «Чужий район»

19.55, 22.45 «Врятуйте нашу

23.40 Х/Ф «ВІКІНГИ ПРОТИ

navsi100.com

сім’ю - 3»

ПРИБУЛЬЦІВ»

00.00 Х/Ф «ЗАКОХАНИЙ ДО

01.45 Голос Америки

БЕЗТЯМИ»

01.50 Х/Ф «ДІВЧИНА З

01.55 «Нічний ефір»

ТАТУЮВАННЯМ ДРАКОНА»

нями ми дізналися ще одне
дне
аду
ім’я вокалістки нового складу
ва.
«REAL O»: Анастасія Востокова.
ма
«Дівчинка-феєрверк», як вона сама
гасебе називає, запам’яталася бага2».
тьом глядачам із «Фабрики зірок-2».
го
Рішення прийти на кастинг цього
им
шоу Настя називає найважливішим
оу своєму житті, бо далі її доля докорінно змінилася.
Саме під час другої «Фабрики»,
коли формувався перший склад групи, Настя вирішила
спробувати свої сили. Але за підсумком голосування
виявилася п’ятою, поступившись місцем в один голос
Ліні Міцукі.
Саме тоді Востокова пообіцяла довести собі й Наталі Могилевській, що вона гідна виступати в групі. Коли
контракт зі старим складом закінчився, і Востокова прийшла на проби, ні Наталя Могилевська, ні Алан Бадоєв,
який також був присутній на кастингу, її не впізнали.
«Я була шокована тим, як вона виросла. Ми з Аланом її просто не впізнали. Я пишаюся цією дівчинкою.
Заради таких, як вона, я і створювала «Real O». Настя не
здалася і довела, що вона найкраща. І це гідний приклад
для будь-якої молодої українки!» — каже Могилевська.

ТРК УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

05.50, 06.50 Kids Time

15.00, 19.00, 02.20 Події

05.55 М/с «Справжні мисливці за

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з

привидами»

Україною

06.55, 18.00, 00.55 Репортер

09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»

07.00 Т/с «Віола Тараканова»

10.00, 21.00 Т/с «П’ятницький.

08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ

Глава четверта»

09.00 Т/с «Татусеві дочки»

12.00, 19.45 «Говорить

11.55, 14.55 Т/с «Щасливі разом»

Україна»

18.20, 00.00 Абзац!

13.15 Т/с «ОСА»

19.00 Хто Зверху?-3

18.00, 05.15 Т/с «Ляля.

21.00 Т/с «Вороніни»

Повернення»

01.00 Х/Ф «УРОКИ КОХАННЯ»

23.00 Події дня

02.35 Т/с «До смерті гарна»

23.30 Т/с «Лягавий»

04.50 Зона ночі

03.05 Т/с «Форс мажори 3»

05.30 25-й кадр

ЕКС-«ФАБРИКАНТКА»
ТКА»
НАСТЯ ВОСТОКОВА
ВА
СТАЛА НОВОЮ
УЧАСНИЦЕЮ
«REAL O»

Д

КІНОНОВИНИ
«STAR MEDIA» ЗНІМЕ
ЛІРИЧНУ КОМЕДІЮ

telekritika.ua

У

2015 році українсько-російська кінокомпанія
«Star Media» зніме ліричну комедію «Погана сусідка». Про це повідомляється на сайті компанії. Стрічку
фільмуватимуть у Києві, вона має хронометраж у 90
хвилин.
Головна героїня стрічки, 23-річна Катя, гример з
провінційного театру, приїжджає до великого міста,
аби домогтися успіху. «Вона йде до своєї мети весело,
завзято. Їй не складно віддати трохи своєї душі тому,
хто потребує допомоги. І навіть раптові труднощі й
проблеми не можуть зіпсувати їй настрій. Але Доля
весь час випробовує Катин оптимізм на міцність.
Чи вистоїть наша героїня?» – анонсує стрічку «Star
Media».
Авторами сценарію «Поганої сусідки» стали Олена
Ісаєва та Ольга Михайлова. Режисер проекту – Роман
Барабаш. Художник-постановник – Діана Тодоратьєва. Оператор-постановник – Василь Сикачинський.
Продюсери – Влад Ряшин та Лариса Журавська.
У ролях – Анастасія Задорожна, Ілля Іосіфов, Ада
Роговцева, Валерія Ходос, Жанна Еппле і Таїсія Шипилова.
Нагадаємо, зараз «Star Media» знімає в Лісабоні
серіал «Мата Харі» з голлівудськими зірками. У 2015
році також розпочнуться знімання серіалів «Жереб
долі» за сценарієм Ірен Роздобудько та пригодницької
драми «Маестро».

ДЕРЖКІНО ЗАБОРОНИЛО
69 ФІЛЬМІВ ЗА УЧАСТЮ
ПОРЕЧЕНКОВА

Tablo ID

Д

ержавна агенція України з питань кіно вирішила
скасувати або відмовити в державній реєстрації
фільмам і телесеріалам за участю російського актора
Михайла Пореченкова за зверненням Міністерства
культури України, Служби безпеки України, а також
Національної спілки кінематографістів України.
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СЕРЕДА

12 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.35 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.40, 19.00 Про головне
10.15 Перша шпальта
11.10 Чоловічий клуб.
Міксфайт. Елітні бої
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Перша студія
14.10 Казки Лірника Сашка
14.20 Хто в домі хазяїн?
14.50, 17.50 ДПКЄ-2014.
Щоденник
14.55 Як ваше здоров’я?
15.50 Euronews
16.15 Х/Ф «МРІЯ
ПОПЕЛЮШКИ»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Слідство. Інфо
22.15 Д/ф
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.50 «Місту-герою Києву
присвячується...»
03.45 Уряд на зв’язку з
громадянами
04.15 Д/с «Балканський
експрес»

ЧЕТВЕР

13 ЛИСТОПАДА
УТ1

«3 листопада цього року відбулося засідання експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрації фільмів при Держкіно, яка рекомендувала Держкіно
заборонити для кіно- і телепоказу, публічного комерційного відео, домашнього відео на території України
69 стрічок за участю актора, режисера, продюсера Михайла Пореченкова», – повідомляє прес-служба.
На підставі зазначеного рішення експертної комісії Держкіно скасувало або відмовило в державній
реєстрації зазначеним фільмам.
«Російський актор Пореченков своїми діями зі
зброєю в руках на підтримку тероризму вивів себе
за межі контексту культури і мистецтва. Демонстрація фільмів з його участю після такого вчинку була
б моральною підтримкою і поширенням ідеології тероризму і екстремізму», – зазначив голова Держкіно
Пилип Іллєнко.
Серед заборонених до показу – серіали «Бандитський Петербург. Барон», «Вулиці розбитих ліхтарів»,
1 сезон, «Особливості національного полювання в
зимовий період», «Особливості національної політики», «Ліквідація», «9 рота», «Убійна сила», 1-6 сезони
та інші.
Нагадаємо, 30 жовтня Пореченков приїхав у
Донецьк, незважаючи на заборону в’їзду в Україну.
Перебуваючи на позиціях терористів, він постріляв
з кулемета по українських позиціях донецького аеропорту.

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.25 Ера будівництва
07.40 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.40, 19.00 Про головне
10.15 Слідство. Інфо
11.15, 16.20, 17.20, 22.15 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Українського роду
14.05 Казки Лірника Сашка
14.20 Світло
14.50, 17.50 ДПКЄ-2014.
Щоденник
14.55 Надвечір’я
15.50 Euronews
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Телевистава «Назар
Стодоля»
04.15 Д/с «Балканський
експрес»
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1+1
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка - 4»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45 «Сімейні
мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.30, 04.10 Т/с «Болота 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.40 Т/с «Мисливці за
старовиною»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ЕКІПАЖ МАШИНИ
БОЙОВОЇ»
11.15 Х/Ф «ЗА ЗАКОНАМИ
ВОЄННОГО ЧАСУ»
13.05 Д/п «Таємні академії
Вермахта»
13.55 Д/п «ВМФ СРСР. Хроніка
перемоги»
14.35 Д/п «Десятка кращих»
15.40 Д/п «Служби
спеціального призначення»
16.30, 19.00 Т/с «ППС»
22.00, 01.25 Х/Ф «100 000 000
РОКІВ ДО Н.Е.»
23.50 Х/Ф «КРОКОДИЛ»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.30,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля - 3»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка - 4»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45 «Сімейні
мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.50 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Право на владу»
00.45 Х/Ф «ЗЕМЛЕТРУС»
03.05 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 квадратних метри»
06.40 Т/с «Мисливці за
старовиною»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ГУ-ГА»
12.30 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
15.00 «СуперОблом.UA»
16.30 Т/с «Професіонал»
19.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР.
ПОСТРІЛ З МИНУЛОГО»
22.00 Х/Ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ»
00.10 Х/Ф «КОРОЛІ
ВУЛИЦЬ-2»
02.00 Х/Ф «ВІДЬМА»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.40 Т/с «Вовче
сонце»
13.20, 14.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.35 «Сімейний суд»
15.45 «Судові справи»
18.00, 02.35 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
00.10, 03.20 Т/с «Безодня»
01.50 Д/ф

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50, 16.40 Ідеї, що
перевернули світ
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Дикі острови
12.20, 22.00 Смертельна
зустріч
13.10, 18.30, 22.50 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя
15.50, 05.20 Сучасні дива
17.30 Полювання на вбивць
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур
01.20 Танки. Великі битви

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.40 Т/с «Вовче
сонце»
13.20, 14.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.35 «Сімейний суд»
15.45 «Судові справи»
18.00, 02.35 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
00.10, 03.20 Т/с «Безодня»
01.50 Д/ф

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50, 16.40 Ідеї, що
перевернули світ
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Дика Нова Зеландія
12.20, 22.00 Смертельна
зустріч
13.10, 18.30, 22.50 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя
15.50, 04.40 Сучасні дива
17.30, 01.20 Полювання на
вбивць
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео

СТБ
05.40 У пошуках істини
06.20, 22.00 «Вiкна-Новини»
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя. Бідні
родичі»
09.50 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
12.55 «Битва екстрасенсів»
14.50 «Все буде смачно!»
18.00 Вікна-Новини
19.00 «Коли ми вдома”(2)
19.55, 22.45 «МастерШеф-4»
01.50 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 02.20 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.10, 21.00 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.15 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Ляля.
Повернення»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Лягавий»
03.05 Т/с «Форс мажори 3»

СТБ
05.25 У пошуках істини
06.10, 22.00 «Вiкна-Новини»
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Зіркове життя.
Найкоротші шлюби»
09.40 «Зіркове життя. Зважені
та нещасливі»
10.45 Х/Ф «ЗДРАСТУЙТЕ
ВАМ!»
12.50 «Битва екстрасенсів»
14.50 «Все буде смачно!»
18.00 Вікна-Новини
19.00 «Коли ми вдома”(2)
19.55, 22.45 «Зважені та
щасливі - 4»
00.20 Х/Ф «ПАРТІЯ ДЛЯ
ЧЕМПІОНКИ»
03.40 «Нічний ефір»

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 02.20 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.10, 21.00 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.15 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Ляля.
Повернення»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Лягавий»
03.05 Т/с «Форс мажори 3»

ICTV
04.10, 03.25 Т/с «Тринадцятий»
04.55 Служба розшуку дітей
05.00, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.30, 08.00, 14.05, 16.20 Т/с
«Літєйний»
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15, 16.45 Т/с «Брат за брата»
12.30, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Останній шанс
21.25 Т/с «Чужий район»
23.40 Х/Ф «ПЕРЕВЕРТЕНЬ У
ПОГОНАХ»
01.20 Голос Америки
01.25 Х/Ф «ДІВЧИНА, ЯКА
ГРАЛА З ВОГНЕМ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.50 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05 Т/с «Віола Тараканова»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
09.00 Т/с «Татусеві дочки»
11.55, 14.55, 20.20 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.00 Абзац!
19.00 Герої та коханці
01.00 Служба розшуку дітей
01.05 Х/Ф «ЗІЗНАННЯ МОЛОДОЇ
НАРЕЧЕНОЇ»
03.15 Т/с «До смерті гарна»
04.45 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ICTV
04.55, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.30, 08.00, 14.05, 16.20 Т/с
«Літєйний»
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15, 16.45 Т/с «Брат за брата»
12.30, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Інсайдер
21.25 Т/с «Чужий район»
23.40 Х/Ф «ГОДИННИКАР»
01.25 Голос Америки
01.30 Х/Ф «ДІВЧИНА, ЯКА
ПІДРИВАЛА ПОВІТРЯНІ
ЗАМКИ»
03.50 Т/с «Тринадцятий»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05 Т/с «Віола Тараканова»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
09.00 Т/с «Татусеві дочки»
12.00, 14.55 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 00.00 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3
21.00 Т/с «Вороніни»
01.00, 05.45 Служба розшуку
дітей
01.05 Х/Ф «ДЖЕРРІ МАКГУАЕР»
02.30 Т/с «До смерті гарна»
04.40 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ÐÅÔÎÐÌÈ
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ОСВІТА: АНІ РОКУ БЕЗ ЗМІН

Юрій КОНКЕВИЧ

Г

олова Комітету з питань
освіти і науки у Верховній
Раді Лілія Гриневич
напередодні парламентських
виборів побувала на Волині,
агітуючи за одну з політичних
партій. Окрім суто політичної
риторики, якої, правду кажучи,
у пані Лілії було небагато, одна
зі співавторок освітніх реформ
в Україні розповіла волинським
педагогам про новації, які
чекають середню та вищу школу
найближчим часом.
Пропонуємо читачам ХЛ
найважливіші тези із виступів пані
Гриневич перед освітянами.

ПРО ВЧИТЕЛЬСЬКІ
ЧУТКИ
Насамперед Лілія Гриневич спростувала чутки про збільшення навантаження на вчителів, які поширилися
серед освітян після оприлюднення
законопроекту міністерства фінансів
щодо заходів економії.
Гриневич розповіла, що була шокована, коли побачила, які зміни передбачає один із законопроектів у царині
освіти. Йшлося про збільшення навантаження вчителів з 18 до 22 годин,
зменшення формування доплат за
класне керівництво, зошити, кабінети
та збільшення мінімальної кількості
учнів у класах до 30 осіб.
«Я з цим документом пішла до
Арсенія Петровича (Яценюка – Ю.К.).
Після цього було розіслано листа з
уряду, підписаного міністром Кабінету Міністрів Остапом Семераком… У
ньому чітко сказано, що законопроект
не має жодної ваги, він ніколи не був
внесений до Верховної Ради», – ска-

зала голова Комітету з питань освіти
і науки.

ПРО СПАДОК
ТАБАЧНИКА
Лілія Гриневич розповіла про відмивання грошей минулим міністром
освіти на друкуванні неякісних підручників.
«Пам’ятаєте, як усі дуже тішилися при переході від дванадцятирічки до одинадцятирічки?... Насправді
підручники – це був дуже великий
бізнес-проект, який дозволив Табачнику передруковувати їх . А «зручні»
видавництва давали «відкати». Прокуратура називає цифри до 50% «відкатів». Уявіть собі, це якщо виділяли
120 мільйонів гривень на підручники,
то фактично половина коштів осідала
в приватних кишенях», – розповіла
Лілія Гриневич.
Голова Комітету з питань освіти і
науки пояснила, що це свідчить про
повну корумпованість і необґрунтованість системи підготовки підручників,
внаслідок чого заскладні або неякісні
підручники отримували державне замовлення і діти змушені були за ними
вчитися. Лілія Гриневич також зазначила, що вважає шкідництвом викидати так багато потрібних освіті коштів
на непотрібні речі. Тому Міністерство
вже міняє систему оцінювання якості
підручників. Але Лілія Гриневич вважає, що ця якість зміниться лише тоді,
коли гроші підуть на місцевий рівень,
і закуповувати підручники будуть за
допомогою вчителів, які визначатимуть замовлення. Відповідно педагоги
відчуватимуть відповідальність за те,
чого навчатимуть дітей.

ПРО СІЛЬСЬКІ ШКОЛИ

За останні чотири роки збільшився розрив між підготовкою учнів у
міських та сільських школах, особли-

во з іноземних мов та інформатики. «У
нас держава зобов’язана кожній дитині незалежно від школи дати певний
стандарт освіти. Рання профілізація
в школах означає, що ми відсікаємо
більше сільських дітей від достатнього
загального рівня знань…», – пояснила Гриневич. – «Згідно із результатами ЗНО, поглибилася за чотири роки
різниця у дітей із села та міста. Діти
із села мають у п’ять-сім разів нижчий шанс вступити на омріяну спеціальність за державним замовленням.
Якщо англійська мова обов’язкова
при вступі, то шанси вступити зменшуються у 10 разів».
Також Гриневич наголосила, що в
Україні «закладена різниця привілейованості фінансування спецшкіл. Держава більше витрачає на спецшколи.
Виходить, що коли дитину не можуть
віддати у спецшколу, то ми поглиблюємо соціальну нерівність».

ПРО НАДЛИШОК
УЧИТЕЛІВ
В Україні фактично забагато вчителів. Однак звільняти їх без відповідного соціального пакету не можна,
зважаючи на складну економічну ситуацію та проблеми з працевлаштуванням: «У нас із 2000 року кількість
учнів зменшилася на 38%, а вчителів
– на 11%. Учителів забагато, але ми не
можемо їх просто звільнити. Польща
звільняє із соціальним пакетом вчителів, допомагає у перекваліфікації».
Нардеп пояснила, що в Україні також планують програму із перекваліфікації, або пропонуватимуть частині
педагогів працювати в інших закладах, пов’язаних із освітою, зокрема в
методичних кабінетах. Проте на все
це потрібні додаткові кошти, які зараз
витрачають на армію та інші першочергові заходи.

- Із 2000 року кількість учнів зменшилась на 38%, а вчителів – на 11%.
Учителів забагато, але ми не можемо їх
просто звільнити. Польща звільняє із
соціальним пакетом вчителів, допомагає у перекваліфікації. В Україні також
планують подібні програми або пропонуватимуть частині педагогів працювати в інших закладах, пов’язаних
із освітою, наприклад, в методичних
кабінетах».

ПРО ЗМІНИ В ЗНО
У 2015 році зовнішнє незалежне
оцінювання пройде за тією ж процедурою, що й в попередні роки, за винятком п’яти нововведень, які внесено
після довгих дискусій із представниками громадськості та ретельного аналізу ЗНО 2014 року.
Насамперед Український центр
оцінювання якості освіти пропонує
впровадити новий підхід до визначення результатів ЗНО.
«У 2006 році, коли ЗНО було востаннє проведено як експеримент,
було ухвалено рішення: для того, щоб
відсікти тих абітурієнтів, які мають
погані знання, поставити умовний
бар’єр у 124 бали. Це рішення було
суб’єктивним. Це нічим не обґрунтована величина. Щороку 124 бали – це
зовсім різні оцінки, тому що щороку
різна кількість учасників ЗНО», – зазначила Лілія Гриневич.
Для того щоб зробити оцінку ЗНО
об’єктивною, вирішили запровадити,
до речі, як у більшості країн, де практикується незалежне оцінювання, поріг «склав ЗНО» та «не склав ЗНО».
Усі, хто не склав ЗНО, не можуть стати студентами. Хто склав ЗНО – їхні
результати визначаються від 100 до
200 балів і вони можуть стати студентами.
Цей результат буде визначатися
групою викладачів ВНЗ, вчителями

шкіл, методистами, представниками
наукового співтовариства, які експертним методом визначать можливість
відповіді на кожне завдання тесту мінімально підготовленого абітурієнта.
«Усі думки експертів сумуються і шляхом нескладної математичної формули виводиться середній тестовий бал,
який може набрати мінімально підготовлений абітурієнт, якщо він успішно відповість на всі завдання тесту»,
– розповіла Гриневич.
Інша новація – це відмова від сертифікатів ЗНО минулих років. Адже
не можна порівнювати результати
тестів різних років. «У 2014 році з сертифікатами минулих років прийшло
23, 5 тисячі абітурієнтів. Вони склали
конкуренцію кращим. Конкуренція у
цьому випадку відбувається не на рівних умовах. Це спотворення принципу рівного доступу до вищої освіти»,
– наголосила Гриневич.
У 2015 році УЦОЯО також впроваджує тести дворівневої складності
з двох предметів: української мови
і літератури, математики. Тест буде
складатися з двох частин – базовий,
який складатимуть всі абітурієнти
без винятку з української мови і літератури, та базовий з математики –
для абітурієнтів, які вступатимуть на
спеціальності, де потрібен цей предмет.
Своєю чергою, ВНЗ можуть вказати у своїх правилах прийому за деякими напрямами підготовки та спеціальностями про необхідність результату
тесту ЗНО підвищеного рівня складності. Абітурієнт при реєстрації на
ЗНО вказуватиме, який тест та якого
рівня складності він складатиме. Традиційно базовий тест має складатися
із 60% завдань середнього рівня складності, 20% – складних і 20% – простих.
У тесті підвищеної складності це співвідношення буде змінено та складатиметься з 60% складних завдань, які
не будуть виходити за межі шкільної
програми.
Абітурієнт, який складатиме тест
двох рівнів складності, отримає дві
оцінки – за базовий і за поглиблений.
На порталі УЦОЯО вже розміщено
технічні описи дворівневих тестів та
відеоматеріали.
Крім того, у 2015 році з переліку
предметів, з яких проводитиметься
зовнішнє незалежне оцінювання, вилучено всесвітню історію та світову
літературу.

ПРО ДПА
У цьому навчальному році поєднають державну підсумкову атестацію з
української мови з тестом ЗНО з української мови і літератури для всіх випускників загальноосвітніх шкіл. Для
цього у базовій частині тесту буде виділено завдання, що стосуватимуться
української мови, тому що ДПА буде
складатися тільки з української мови.
Виконання цих завдань будуть оцінюватися за шкалою від 1 до 12 балів, а
результати виконання цієї частини
тесту заноситимуться в атестат про
загальну середню освіту.

8

Хроніки ЛЮБАРТА
№31 (194)

ÑÂßÒÎ

6 листопада 2014 року

Віталій Чепинога, www.facebook.
com/vitalii.chepynoga

В

осени 2005 року стосунки
Юлії Володимирівни і
Віктора Андрійовича
зайшли в глубокий і безнадьожний
тупік. Тоді ще діяли «перехідні
положення» Конституції, і
Ющенко міг власноруч відправити
Тимошенко у відставку, без згоди
Верховної Ради. І розумів, що
скоро такої можливості у нього
вже не буде… Ще він понімав, що
якщо з Юльою не покончить в
найближчі пару тижнів, то вона з
ним покончить в найближчі пару
часов…
Відносини між Тимошенко і Ющенком тих часів можна описати фразою
з Андрієнка («Жизнь замечатєльних
людєй» – «Шоу довгоносиків»): «Оні
друг с другом ладили, но редко и злобно»… Якщо чесно, то я був на боці
Юлі. І не тому, що я був «юлін»… Просто Ющенко оказався «нехорошим
чєлавєком», м’ягко говоря… В мене
є куча історій про мімікрію Ющенкапрезидента, ну я не хочу про це говорити з етичних міркувань, бо то буде
непорядно…
Якогось там вересня (гуглить неохота) Юля поїхала до Ющенка для окончатєльного вияснєнія отношеній. Я її
ждав-ждав в Кабміні, але потім поїхав
додому, бо було вже сильно пізно…
Вона подзвонила близько півночі (як обично) і протрубіла «общий
збор». Спочатку були плани зустріться на Лесі Українки, в старому штабі
БЮТ. Але потім вирішили, що там нас
будуть прослуховувать і треба якесь
інше місце. Вирішили на дачі голови
СБУ – у Турчинова, на початку київської дамби.
Я почекав на площі Лесі Українки
Миколу Томенка, який скромно приїхав на таксі моделі «Ланос», і потім
нас звідти забрав Анатолій Семінога
(був такий депутат в БЮТі). Семінога
був на новому «БМВ», щоб прілічно
вигляділо, бо що це нах*й за м’ятєж –
на «Ланосі»? – Сміх один…
Дача Турчинова. Ночь… Свєчі,
шампанське… (ладно, брешу, шампанського не було, і свічей тоже)…
Присутні
м’ятєжніки:
Юля
(прем’єр), Турчинов (глава СБУ), Томенко (віце-прем’єр), Терьохін (міністр), Гриценко (міністр оборони),
Юля Мостова (редактор «Дзеркала
тижня», дружина Гриценка), Піскун
(генпрокурор), я (керівник пресслужби Кабінету міністрів), Петро
Якобчук (мій давній товариш і заступник по прес-службі)…
Перед сложними переговорами
я пішов в туалєт і обнаружив там…
холодільник… Я не зміг утриматься,
щоб його не відкрить (натура така,
злодєйська)… В холодільнику одиноко
стояла бутилка мексиканського пива
«Корона». Це мене здивувало, бо Турчинов не п’є… Мабуть, думаю, главі
СБУ положена бутилка «Корони» раз
в тиждень по занімаємому положенію.
То я пиво випив, а бутилку викинув у
вікно, в якийсь єльнік…
Юля розповіла про розмову з
Ющенком. Судя по звіту Юлі, Ющенко, несмотря на своє трипільске походження, не міг без руського мата
двох слів связать… Його вимоги були

«ПЕРЕВОРОТ»

такі: прекратить всі прес-конференції,
інтерв’ю і виступи. Публічно покаяться і підтримать курс президента (хоча
що воно за курс такий – не було понятно нікому), оголосить про відставку Томенка, Терьохіна і Турчинова…
До їх честі, всі вони були згодні
на відставку… Періодично до мене на
мобільний дзвонив Михайло Юр’євич
Бродський, який тоді належав до
нашої команди і требував всіх «мочить»… Перш за все Ющенка… Не в
фізичному смислі, понятно…
Судя по звукам з мобільного,
Михайло Юр’євич їв морожино на
берегу моря і слухав пісню «ВолареКантаре»…
***

…– Ну і що будем робить? – спитала Юля... Всі замовкли… Ніхто нічого
робить не хотів.
– Вообще-то, я міг би одкрить кримінальну справу і даже його потом,
возможно, заарештувать, – акуратно і
осторожно сказав Піскун… Він хотів з
усім цим якомога швидше покончить
і побистріше доложить про государствєнну ізмєну…
– Кого? – спитали всі.
– Ю- щ- е- н- к- а, – сказав Піскун
шепотом, і покрився холодним протівним потом…
– На яких підставах? – слушно запитав Турчинов.
– На тих підставах, що він її, ¬–
(сказав Піскун, тикаючи пальцем у
Юлю), – незаконно звільнив з роботи.
В соотвєтствії з трєбованіями КЗоТ, –
уточнив Піскун, і почав вдягаться…
– Сядь! – сказала йому Юлія Тимошенко. – Не суєтісь.
– Ужасний долбо*б, – сказала мені
Юлія Мостова на ухо…
– Хто? – Уточнив я на всякий случай.
– Піскун, – сказала Юля.
– Да, – сказав я. – Ще хуже…
Піскун це почув, ну не подав виду,
але просто подумав: «Ну то й шо»…
– Не треба, – сказала Юлія Тимошенко.
– Харашо, – легко погодився генпрокурор. – Не буду…
І вздохнув с облігчєнієм…
– Мачітє етого казла, – кричав мені
Михайло Юрієвич Бродський по телефону…
– Кто ето? – спитала Юля Мостова…
– Та один ізбіратєль, кажу, буйний
– не обращай вніманія…
– Нам нужно какоє-то рєшеніє,
сказала Юлія Володимирівна Тимошенко. – Если вместе собираются премьер, генпрокурор, министр обороны
и глава СБУ, то это похоже на переворот… А нам нужно цивилизованное
решение…
– Я пішов курить, – сказав я…
– Потом покуришь, курить вредно, – сказав Турчинов…
Я проігнорірував і пішов курить…
«Сам ти потом покуриш», – подумав
я…

По дорозі я на всякий случай одкрив холодільнік, хоч і знав, що там
уже нічого немає і бути не може…
…В холодільніку стояла бутилка
пива «Корона»…
– Містіка, бля, – подумав я… –
Живуть же люди.
Забрав бутилку і пішов курить надвір…
***
Оскільки ніяких особих ідей ні в
кого не було, то хтось предложив вєчний банальний рецепт.
– Треба казать американцям.
– Они уже в курсе. Но морозятся, –
сказала Юля. – Надо кому-то звонить
еще. Толя, ти можешь позвонить?
– А Ющенко в курсе, что
американцы в курсе? И в курсе ли
американцы, что Ющенко в курсе, что
они в курсе? – окончательно запутав
ситуацію міністр оборони…
– Что? – спитала Юлія Тимошенко.
– Я просто аналізірую, – сказав міністр.
– Короче, начинай им звонить, –
попросила Юля.
– Да, – сказав Толя, – но они еще
спят там у себя, – продемонстрував
справжню виучку випускника «ВестПойнта» і знаніє часових поясов міра.
– Звони все равно, – сказала Юля,
или хотя бы послу…
– Хорошо, – сказав Анатолій Степанович, – хотя посол тоже спит…
– Он хотя бы понимает, что это
убивает саму идею Майдана и надежды
миллионов людей, – запитала Юлія
Мостова…

– Ой, я тебя умоляю, – сказала
Юлія Тимошенко.
– Да, – сказала Юлія Мостова, –
ето я так…
– Я завтра подам у відставку і проведу прес-конференцію, – сказав Томенко.
– Знаєм, – сказали ми йому без
слов.
– Я тоже, – сказав Терьохін.
– Тобі не нада… – подумали всі (а
я мислєнно поблагодарив Бога, що Терьохін не знає про холодільник).
– Я щас вернусь, – сказав я.
– Ти куда? – спитала Юля.
– Та просто… Подумать надо наєдінє пару хвилин, важний момент в
історії государства…
– Хорошо, – сказала Юля. – Но ти
ж нікуда нє уході…
– Юлія Володимирівна, куда я
можу «уйті» с дачі глави КГБ, тоєсть
СБУ, без спроса, самі подумайте…
– Всі нєрвно засміялися, а Турчинов слєгка зашарівся.
Я підійшов до холодільника і рішитєльно його одкрив правою рукою… Там на полці стояла бутилка
«Корони»… «І хліб наш насущний дай
нам днесь», – подумалось мені… І увєрував я… І пішов курить…
***
– Ладно давайте заканчивать, –
сказала Юлія Володимирівна. Хоч ніхто нічого так і не починав.
– А какое решение? – спитав Турчинов.
– А как вы думаете, отправит он
правительство в отставку? – запитала
Юля.

– Не, не отправит, – сказали вcі, бо
вже хотілося спать.
– А может, и отправит, – знову сказали всі, бо всім ще хотілось поработать в правітєльстві…
– Значит, так, – сказала Юлія Володимирівна, – Анатолий Степанович
зараз поїде до посла і намагатиметься
переконати його, щоб той переконав
Ющенка, що відставка уряду – це крах
демократії…
Анатолій Степанович сидів на
лавці і розглядав шнурки на ботинках
Терьохіна. Похоже було, що даже його
ніхто ні в чому не переконав, а потому
питання переконання посла повисло в
повітрі… Вже не кажучи про переконування самого Ющенка.
– А я тоді поїду до… – почав Піскун. І тут згадав, що їхать йому особо
нема до кого… – Я буду осуществлять
общий надзор, – вспомнив Піскун
якусь фразу з законодатєльства.
– Спасіба, – сказала Юлія Володимирівна всім присутнім.
– Пожалуйста, – відповів Піскун.
– Ладно, поехали по домам, – сказав Турчинов абсолютно нелогічну
фразу, бо був, собственно, дома. Видно, йому, мабуть, просто набридли
гості…
– Ти куда? – запитав Терьохін у
Гриценка.
– До посла, – відповів міністр оборони без увєрєнності в голосі.
Анатолій Степанович сів у машину і поїхав до посла… По дорозі він,
мабуть, рішив, що не варто будить
таку хорошу людину, як посол цілих
Соєдіньонних Штатів, по пустякам…
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2005 РОКУ
ПЕРСОНА
Віталій Чепинога – без п’яти хвилин
народний депутат VIII скликання від
Блоку Петра Порошенка.
Був народним депутатом двох
скликань від ВО «Батьківщина» (у
лавах «Батьківщини» перебував до
2012 року), а також працював прессекретарем цієї політсили, писав
спічі для Юлії Тимошенко. У 2012
році вступив до лав партії УДАР і
отримав місце в партійному списку
на виборах до Верховної Ради
То він поїхав до Ющенка. Ющенко був
не такий хороший. Ще він, мабуть, подумав, що не так обов’язково уберігати цілий камбін, якщо можна зберегти
хотя би його кращу часть… Хотя би
одного міністра… То єсть – саму кращу…
– Ізмєна подкралась незамітно і
ходить по нашому дому, – загадочно
сказав міністр президенту.
– Знаю, в мене щойно був Піскун,
– сказав Ющенко.
«От сука», – подумав Анатолій
Степанович…
Я підійшов до холодільника і рішитєльно відкрив двері… Там НІЧОГО не було!!!
… «Чудо не може дліться вєчно», –
подумалося мені з оттєнками фаталізма і нальотом бєзвєрія… Ще я, помню,
вздохнув од разочарованія і несовєршенства міра…
Вийшов надвір. Світало… По алеї
до дому Турчинова йшов якийсь чєлавєк… В руках у нього була бутилка
пива «Корона»… Відімо, це якийсь
пивний ангел, – подумав я. Він приносить людям пиво, як ото аісти приносять дітей… Але це оказався якийсь
«сервіс-менеджер», що обслуговував
будинок.
–Ти куда її несеш? – спитав я в нього.
– В дом, – сказав мій ночний собєсєднік, – в холодільнік…
– Одну? – спитав я.
– Та его обычно никто не пьет, а
сегодня кто-то пьет, видимо, кто-то
выпивает, – поділився чоловік зі мною
своїми вполнє обоснованними подозрєніями.
– Видимо, да, – погодився я. – А
можна, я її возьму? – сказав я чоловікові і сглотнув…
– Берите, конечно, – сказав він
мені абсолютно байдуже…
Я взяв бутилку і пішов з нею до
вихода з дачі. Повернувся і сказав чоловікові:
– Спасіба…
– Досвідання, – сказав він мені.
***
8 вересня 2005 року вранці я поїхав у Кабінет міністрів. Зайшов в
кабінет до Юлі. Вона сиділа сама за

України.
Активні користувачі соцмереж,
зокрема «Facebook», давно
знають Віталія Чепиногу і вельми
уважно стежать за його влучними,
и,
гострими, на злобу дня дописами,
и,
приправленими кумедним
суржиком.
«Хроніки Любарта» не могли
оминути увагою ці дописи, тож
пропонуємо і читачам оцінити
гостроту пера Віталія Чепиноги.
столом і передивлялася якісь щоденні
урядові документи… Кабінет був общитий «карєльською берьозою» і увішаний якимись пасторальними картинами з видами українського села…
Типічний номенклатурний «совок». У
мене взагалі є така думка: поки наші
«поводирі» будуть сидіти в меблевому
«антуражі» керівників ЦК Компартії,
то нічого хорошого не буде (ну, це отступлєніє)…
В кабінеті був включений телевізор. 5-й канал. Новини. Говорили про
те, що Томенко прийняв рішення піти
з посади віце-прем’єра. Раптом на ньому з’вилася заставка. Терміново. Заява
Президента України… До кабінету
зайшло кілька людей (Терьохін, Юлін
фотограф і ще хтось)…
Ющенко появився в телевізорі і
сказав: «Я прийняв рішення відправити уряд у відставку…»
– От гандон, – смєло я сказав йому
прямо в ліцо. Ющенко на мене глянув
осуждающе з екрана телевізора, але не
сказав нічого…
В цей час Юля якраз повернулася
обличчям до телевізора. А її фотограф Саша Прокопенко зробив фотографію. Потім ця фотографія облетіла
всі світові ЗМІ, хоч знаю, що Юля її не
любить – цю фотографію…
…Вони дивилися одне на одного, ці двоє, людей через екран телевізора. Двоє людей, з якими було
зв’язано мільйон сподівань країни…
Між ними (між Кабінетом міністрів і
адміністрацією президента) було якихось п’ятсот метрів відстані… П’ятсот
метрів відстані і мільйони й мільйони
миль взаємної недовіри, відчуженості,
підозр і ворожнечі…
– Ну що ж, значить, так треба, –
сказала Юля. Хоча було ясно, що ніфіга воно їй не треба на самом дєлє…
– Теперь хоть отдохнем немного, – додала Юля. – Валя, принеси бутылку
шампанского.
– А водкі у вас нєту? – спитав я у
Валі.
– Нет, водки нету, – винувато сказала Валя.
Я зайшов до свого кабінету і написав заяву «Прошу звільнити мене
з посади керівника прес-служби Кабінету міністрів в зв’язку з незгодою

з відставкою демократичного уряду».
Потім подумав: нафіг ці понти, мене й
так звільнять по умолчанію… Порвав
заяву і викинув її в мусорку. Включив «Українську правду»… Вона була
«червоною» від заголовків. «Уряд Тимошенко відправлено у відставку», «Порошенко подав у відставку», «Ющенко
звільнить Третьякова», «Подав у відставку Турчинов»… Ну, це я вже знав і
так… Я виключив комп’ютер і вийшов
в коридор 7-го (прем’єрського) поверху Кабінету міністрів. Біля кабінетів
вздовж коридору стояли працівники
апарату Кабінету міністрів… Вони
говорили між собою. Деякі женщини
даже плакали… То лі з горя, то лі з радості…
– До побачення, – сказав я їм.
– До побачення, сказали вони чомусь трохи ніяково і винувато.
На вулиці нічого не змінилося.
Ходили люди, їздили машини, росли
дерева… Напроти Кабінету міністрів
два бомжа сиділи на лавці і весело
болтали ногами.
На порозі будинку уряду хозяйственна, але неопитна ворона охотилася за падшим листком… Листок од неї
проворно убігав. Я наступив на листок
ногою. Ворона підійшла і забрала його
з-під ноги з благодарностю…
Задзвонив телефон: «Юлия Владимировна сегодня приглашает на совещание на шесть часов вечера, в старый
офис БЮТ, на Леси Украинки», – сказала секретарша Наташа…
«За*бісь, наоддихались, – подумав я. – Єсть у революциї начало, нет
у революції конца». А потім поїхав
в якийсь обичний маркет, бо «Гудвайну» тоді ще не було.
Трохи пізніше мені подзвонив слєдоватєль по особо важним ділам Генеральної прокуратури і запросив поговорить о попиткє государственного
переворота…
«Так а хулі там розказувать? Там
був генпрокурор Піскун, він все знає
й так… Він участвував в етом самом,
як його – в «государствєнном перевороті», – хотів сказать я, ну не сказав,
щоб не нариваться…
Ну, про «допрос» я якось іншим
разом розкажу… Так що, можливо,
далі буде…

6 листопада 2014 року
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ІСТОРИЧНА
ДОВІДКА
ПРО ПОЛІТИЧНУ
КРИЗУ 2005 РОКУ
В УКРАЇНІ
Після призначення прем’єрміністром країни Юлії
Тимошенко новий уряд
взявся активно реалізовувати
обіцянки, що їх було дано
на Майдані. Програму уряду
було підтримано більшістю
депутатів ВРУ, за неї голосували
і опозиційні депутати. Проте
втілення у життя гасел і
обіцянок виявилось непростою
справою.
Уряд поставив перед собою
кілька ключових завдань: 1) наповнити державний бюджет за рахунок ліквідації пільг в оподаткуванні, вільних економічних зон і
всіляких тіньових схем отримання
доходів; припиненням контрабанди, маніпуляціями з поверненням
НДС; 2) підвищити доходи громадян за рахунок збільшення заробітної плати, розширення соціальних
виплат тощо; 3) реприватизація незаконно приватизованої власності.
Крім того, відбувалися значні кадрові зміни, що призвели до заміни понад 13 тис. посадовців різних
ланок. Відбулись арешти окремих
осіб, яких звинувачували у корупції та інших злочинах. Резонансними стали самогубства міністра
транспорту і зв’язку Г. Кірпи, ексміністра внутрішніх справ Ю. Кравченка. Планувалося започаткувати
адміністративну реформу.
Але реалізація такого курсу
Президента і уряду викликала розбіжності у самій команді та опір
тих сил, інтереси яких зачіпали
перетворення. Починаючи з весни
2005 року, стрімко зросли ціни на
м’ясо (поштовхом стала програма
уряду із боротьби з контрабандою
– «Контрабанда – STOP!» і зростанням попиту в результаті зростання
доходів громадян), потім на нафтопродукти (спровоковані стрімким
зростанням світової ціни на нафту
і змовою російських нафтотрейдерів, які монопольно володіли
українським ринком), а згодом і
на цукор (прагненням «цукрових
королів» отримати надприбутки),
як наслідок – розкручувався маховик інфляції. Для подолання цих
негараздів уряд вдався до адміністративного втручання, тим самим
заперечуючи проголошені принципи вільного ринку. Відштовхнуло
від України іноземних інвесторів
питання реприватизації. Загалом
погіршилися економічні показни-

ки. Своє невдоволення політикою
уряду стали висловлювати середні
та дрібні підприємці, які найбільш
підтримували «помаранчеву революцію». Неодноразово спалахували конфлікти у середині урядової
команди, 80% якої не були однодумцями Тимошенко. Особливо
загострилося протистояння між
керівником РНБО України П. Порошенком і Ю. Тимошенко. Конфлікт вибухнув 5 вересня 2005
року, коли перший держсекретар
Ющенка О. Зінченко звинуватив П.
Порошенка, помічника президента О. Третьякова і лідера фракції
«Наша Україна!» М. Мартиненка у
корупції. Через три дні президент
відправив у відставку Ю. Тимошенко, П. Порошенка і О. Третьякова.
Таким чином у команді президента
відбувся розкол. Спроба помирити
сили під час святкування першої
річниці Майдану була невдалою, і
на парламентські вибори колишні
«помаранчеві» сили пішли різними
командами.
У той же час відбувається консолідація антипомаранчевих сил.
Після перших місяців розгубленості й переховувань вони починають активно заявляти про себе,
використовуючи промахи «помаранчевої» влади. Перший масовий
виступ опозиції відбувся у травні
2005 року, коли на вулиці Києва
вона вивела 10 тис. своїх прихильників. Також опозиція використала
на свою користь арешти І. Різака,
Б. Колеснікова (Голову донецької
облради) і Кушнарьова. Але найбільший «подарунок» опозиції дав
сам Ющенко, який в обмін на підтримку в парламенті кандидатури
Ю. Єханурова на посаду прем’єрміністра фактично зняв усі звинувачення у причетності до фальсифікації виборів 2004 року.
Така ситуація призвела до того,
що Партія регіонів, навколо якої
консолідувалися опозиційні сили,
стрімко стала набирати популярність, підбираючи у свої ряди всіх
«ображених» «помаранчевою» владою. Така ситуація мала відбиток
на передвиборчій кампанії.
Ще одним провалом «помаранчевої» влади стали переговори з
Росією щодо постачання газу. Ціна
газу зросла майже удвічі, а сама
схема поставок була заплутаною і
непрозорою через посередницьку
структуру РосУкрЕнерго.
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Юрій ГОРБАЧ,
портал «Четверта влада»

Н

ачальник управління
Служби безпеки України
у Волинській області
Володимир Мельникович у 2013
році отримав у спадок квартиру
в Києві, а його заступнику Ігорю
Бабінцю тепер доведеться їздити
за кордон, щоб потрапити у власне
помешкання.
Портал «Четверта влада» отримав
копії декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік начальника
управління СБУ на Волині та його заступників.
Варто відзначити, що у наданих
документах відкритою є не вся інформація, яка передбачена законом.
Зокрема, із наданих копій декларацій
не відомо, які саме члени сім’ї внесені
в документи, а також прихована вся
інформація із сторінок декларацій,
які стосуються доходів і майна членів
сімей. Окрім того, закрита інформація про транспортні засоби членів сімей, їхні вклади у банках та фінансові
зобов’язання.
Як видно із наданих наразі в Центральному управлінні СБУ документів, керівник спецслужби на Волині
Володимир Мельникович у 2013 році
задекларував 1 мільйон 212 тисяч
266 гривень доходу. З них майже 194
тисячі гривень склала зарплата, а решта – спадщина, очевидно, це квартира на Харківському шосе у Києві площею 80,5 кв. м.

Дарина ГОГОДЗА

Громадський активіст та журналіст,
а нині вже без п’яти хвилин
народний депутат Мустафа Найєм
образився на маленьку зарплатню
народних обранців. Ніби й не
знав про її розмір, коли вирішив
балотуватися від «Блоку Петра
Порошенка» до Верховної Ради
України.
У своєму «Твіттері» він написав:
«Трошки задовбали з питанням про
зарплату. Прожити на 6,5 тисяч гривень не зможу. Хабарів брати не хочу.
Брехати про свої доходи не буду». На
думку новоспеченого політика, за
п’ять тисяч гривень у парламенті він
працювати не буде, бо прожити у Києві за такі гроші нереально.
Мустафа продовжив свої роздуми:
«Потрібно сказати, що молоді люди,
які нині пройшли, не мають шансів
там (у парламенті, – Авт.) сидіти». І
на завершення додав: «Не подобається
такий депутат, то живіть із олігархами та крадіями. Вони узагалі можуть
жити без зарплати».
І справді, не так давно народні депутати самі собі значно урізали зарплати. 31 липня 2014 року Верховна
Рада підтримала законопроект, який
урізає заробітну плату депутатам, залишаючи лише «голу ставку». Таким
чином 10 тисяч усіляких надбавок і
премій просто зникли з депутатських
гаманців. Уже тоді від такої ініціативи
не всі були в захваті.
Наприклад, нардеп Андрій Шев-

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ
ВОЛИНСЬКІ КЕРІВНИКИ СБУ
Також у Володимира Мельниковича задекларовано земельну ділянку
в кооперативі «Білокриничний» Рівненського району площею 16 соток та
гараж площею 18,9 кв. м у кооперативі
«Автомобіліст» у Рівному. Їздить Володимир Мельникович на автомобілі
«BMW X5» 2010 року випуску.
Перший заступник начальника
УСБУ у Волинській області Ігор Бабінець за 2013 рік задекларував 170
тисяч 776 гривень доходу. Усе це, як
вказано в його декларації, – зарплата.
Крім того, в документі вказано і 15
тисяч 166 гривень матеріальної допомоги.
На рахунках у банках в Ігоря Бабінця задекларовано майже 6,5 тисяч
гривень, з яких 5 тисяч 800 вкладено
у звітному році. А от у своє помешкання, яке, до речі, не було вказане у
декларації за 2012 рік, Ігорю Бабінцю
буде потрапити уже непросто, бо воно
на окупованій території: квартира в
Ялті за 2 кілометри від Чорного моря
площею 72 кв. м. В документі уточнено, що квартира була приватизована
як комунальне житло у 2008 році.
Серед транспортних засобів у посадовця СБУ задекларовано «BMW
520i» 2004 року випуску, придбаний у
2009 році за 160 тисяч гривень.

Серед витрат в Ігоря Бабінця – 8
тисяч гривень на утримання зазначеного майна.
Заступник начальника УСБУ у
Волинській області Віктор Уніга задекларував за минулий рік 163 тисячі
208 гривень доходу. Понад 146 тисяч
гривень з них склала зарплата, 1114
гривень – дивіденди, відсотки, 14 тисяч 404 гривні – матеріальна допомога,
1068 гривень – інші види доходів.
Також у Віктора Уніги значиться
службова квартира площею 102 кв. м
на вулиці Чорновола у Луцьку та авто-

мобіль «BMW X5» 2006 року випуску, витрати на оренду чи інше право
користування яким склали 200 тисяч
гривень.
Як уже зазначалося, вся інформація про членів сім’ї в усіх документах
вилучена.
Як пояснили працівники управління роботи з особовим складом СБУ
у супровідному листі, вони надіслали
«завірені копії декларацій в частині,
що стосується особистої інформації,
за винятком відомостей, зазначених
у пункті 7 примітки додатка до Зако-

ПИРІЖКИ ДЛЯ НАРДЕПІВ

ченко, в минулому також журналіст, у
своєму «Твіттері» назвав таке рішення
прямим кроком до корупції. Мовляв,
відповідальність на депутатові велика,
а спокус – безліч. Тим паче, з такими
невеликими доходами.
Видання «Insider» з’ясувало, скільки заробляють парламентарі інших
країн. В Італії найвища платня серед
усіх парламентів ЄС і навіть США.
Депутат італійського парламенту заробляє 11 703 євро (189 822 гривні)
на місяць, а також отримує додатково 4000 євро на несподівані видатки.
Таким чином, італійський парламентарій заробляє понад три мільйони
гривень на рік.
Американський конгресмен отримує 174 000 доларів на рік. Але так

було не завжди. З 1789-го до 1855 року
член Конгресу мав усього лише шість
доларів на сесійний день, а в 1815-1817
роках цю платню ще зменшили до
1500 доларів на рік.
Німецькі депутати отримують 8252
євро на місяць, але вони мусять сплачувати податки з цієї суми. Це менше,
ніж заробляють топ-менеджери компаній (12 117 євро), але більше, ніж лікарі (7112 євро) та інженери-механіки
(5422 євро).
На утримання офісу й оренду
квартири в Берліні німецький депутат
отримує додатково 3868 євро. Крім
того, парламентарій має право на обладнаний офіс у Бундестазі та безплатний проїзд потягом та авіаперельоти
всередині країни.
Із 1 квітня 2013 року член Британського парламенту отримує 67 060
фунтів (1 389 483 гривні) основної
платні на рік. Окрім цих грошей, депутатові виплачують також додаткові кошти на утримання офісу, резиденції в
Лондоні та провінції, від якої його обрали. Комітет Ріксдагу з питань виплат
(Riksdagens arvodesnämnd) встановив
місячну платню депутата на рівні 52
900 крон (8300 доларів). Французьким
членам Assemblée Nationale нараховують 7100 євро на місяць. Але після
вилучення частки податків, пенсійних
накопичень та іншого вони отримують
5148 євро. У серпні 2010 року індійські
депутати встановили собі платню у 68

разів вищу за середню по країні. Сьогодні вони отримують 50 000 рупій на
місяць (10 500 гривень).
Депутати в Зімбабве люблять повторювати, що низькі зарплати – запорука корупції, тому в Держказначейства просто немає іншого виходу,
як постійно підвищувати їм оклади.
Народні обранці в цій африканській
країні отримують 800 доларів на місяць – удвічі більше, ніж в Україні, до
речі.
Загалом чимало експертів погоджуються, що рішення, ухвалене в
липні українськими парламентарями,
було популістським. Мовляв, потішили простий люд, кинули в інформаційний простір меседж про нібито очищення влади, а насправді більшість
обранців суттєвих змін в гаманцях і
не відчула, бо має геть інші види доходів і лише за обід може дозволити собі
спустити вщент депутатську зарплату.
Окрім цього, якщо подумати логічно, народні депутати як-не-як належать до ланки топ-менеджерів, які
працюють розумово, мають підвищену відповідальність, а тому рівень їхньої заробітної платні навіть у Луцьку
має сягати щонайменше 10 тисяч гривень. Що вже казати про Київ? Відповідно до показників Мінфіну, середня
заробітна плата у Києві в 2014 році
складає 5362 гривні.
Та навіть якщо поглянути на зарплату міського голови Луцька (близько

ну України «Про засади запобігання і
протидії корупції».
Адвокат, медіа-юрист Інституту
розвитку регіональної преси Людмила
Опришко роз’яснює, що приховування відомостей про майно членів сім´ї
протизаконне.
– Відповідно до пункту 7 Примітки до Декларації, конфіденційною
визнається лише наступна інформація: відомості щодо реєстраційного
номера облікової картки платника
податківабо серії та номера паспорта
громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, що зазначаються у
позиціях 2 та 23–34, – звертає увагу
Людмила Опришко. – Таким чином,
до інформації з обмеженим доступом
належать лише дані про реєстраційний номер облікової картки платника
податків та інформація про місцезнаходження об’єктів нерухомого майна,
що перебуває у власності декларанта
та членів його сім’ї.
Нагадаємо, що Ігоря Бабінця та Віктора Унігу відповідно до Закону України «Про очищення влади» наприкінці
жовтня цього року звільнили із посад і
заборонили їм обіймати посади, щодо
яких здійснюється очищення влади
(люстрація), протягом 10 років.

10 тисяч гривень), то вона може здатися незначною порівняно з доходами
менеджерської ланки великих підприємств міста.
Звісно, читач може не погодитися
з означеннями «працюють розумово»
і «мають підвищену відповідальність»,
втім факт залишається фактом: апріорі робота парламентаря має бути високооплачуваною. Щодо якості праці,
виконавської дисципліни, пропусків
та «тушкування» – самі ми, українці,
таких слуг обираємо. Знали очі, кого
купували, каже народна мудрість.
Новоспеченим депутатам не залишиться нічого іншого, як або ж
скасувати рішення попередників, або
залишити все як є, або внести новий
законопроект, який визначав би новий
оклад, що задовольнив би більшість.
Але трішки пограймося. Уявіть,
що вас призначили керівником фірми,
де працює 450 людей. Усі вони неквапом щодня печуть пиріжки. 20 спекли
– два дозволяється собі взяти, аби поїсти. Втім хто наїсться двома пиріжками на день? А ще дружина вдома, діти
дрібні, батьки пенсіонери. 450 працівників недоїдають, і найбільші нахаби
беруть більш як два пиріжки. У вас
є кілька варіантів: фільтрувати працівників, допоки не залишаться лише
450 таких, які наїдатимуться двома
пиріжками, або ж скоротити кількість
працівників, відібрати тих, які можуть
працювати краще, і дати їм можливість
брати 10 пиріжків. Реальнішим видається другий варіант. Хоча ті, хто не
хоче більше працювати, а любить поцупити, найімовірніше, будуть проти.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

14 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.35, 03.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 21.30,
03.30 Спорт
06.50, 07.25, 08.25 Гість студії
07.40 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.40, 19.00 Про головне
10.15 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
11.15, 17.30, 03.40 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20 Час-Ч
13.50 Школа Мері Поппінс
14.05 Казки Лірника Сашка
14.20 Театральні сезони
14.50, 18.00 ДПКЄ-2014.
Щоденник
14.55 Віра. Надія. Любов
15.50 Euronews
16.15, 01.55 Музичне турне
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер LIVE (ч.1)
21.40 Шустер LIVE (ч.2)
00.00, 01.00 Підсумки
00.25 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
04.15 Д/с «Балканський експрес»
05.05 Як ваше здоров’я?

СУБОТА

15 ЛИСТОПАДА
УТ1
07.00 Шустер LIVE
11.35 Подорожуй першим
12.00 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
12.50 Світло
13.25 Хочу бути
13.40 Нотатки на глобусі. Рига
14.00 Українського роду
14.40, 18.15 ДПКЄ-2014.
Щоденник
14.45 Д/ф
15.45 В гостях у Д.Гордона
16.50 Чоловічий клуб. Бокс
17.50 Чоловічий клуб
18.30 Книга ua
19.00 Утеодин з Майклом Щуром
19.30, 01.20 Новини
20.00 ДПКЄ 2014. Фінал
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи. Підсумки
00.15 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
01.40 Музичне турне
02.45 Т/с «Острів любові»
04.15 Д/с «Балканський експрес»

НЕДІЛЯ

16 ЛИСТОПАДА
УТ1
07.30, 00.15 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.10 Х/Ф «АВРОРА»
11.50 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
12.40 Православний вісник
13.25 Школа Мері Поппінс
13.40 Фольк-music
14.50, 18.20, 03.30 Д/ф
15.55 Соціальні гарантії
16.15 Театральні сезони
16.45 В гостях у Д.Гордона
17.45 Подорожуй першим
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.10 Моя країна
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.25 Т/с «Острів любові»
04.15 Д/с «Балканський експрес»
05.05 «Надвечір’я»

Хроніки ЛЮБАРТА
№31 (194)
1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 19.30 «ТСН»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля - 3»
10.55 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка - 4»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.50 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 4»
20.20 «Мультибарбара»
21.00 «Вечірній Київ 2014»
22.50 «Світське життя»
23.55 Х/Ф «ПОРОЧНА
ПРИСТРАСТЬ»

2+2
06.40 Т/с «Мисливці за
старовиною»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ГУ-ГА»
12.30 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
15.00 «СуперОблом.UA»
16.30 Т/с «Професіонал»
19.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР.
ПОСТРІЛ З МИНУЛОГО»
22.00 Х/Ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ»
00.10 Х/Ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ-2»
02.00 Х/Ф «ВІДЬМА»

1+1
07.10, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя»
10.05, 01.55 Х/Ф «СИЛА СЕРЦЯ»
14.05 «Вечірній Київ »
16.05, 20.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
22.15, 23.15 «Квартал і його
команда»
00.15 Х/Ф «ХІТМЕН»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 квадратних метри»
07.15 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
08.40 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30, 21.30 «Люстратор 7.62»
09.55 «Облом UA. Новый сезон»
11.00 Т/с «По гарячих слідах»
19.15 Х/Ф «ОДИНОЧКА»
22.30 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ. ЕП.
3. ПОМСТА СИТХІВ»
01.25 Х/Ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ»
03.05 КИНОРІК. Х/Ф «СОН»

1+1
06.00 Х/Ф «ЗОЛОТОВОЛОСКА»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
10.15 «ТСН» 11.00 «Світ
навиворіт - 3: Танзанія, Ефіопія»
12.00 «Ескімоска - 2: пригоди в
Арктиці» 12.10 «Машині казки»1
12.15 «Інспектор Фреймут»
14.00 «Територія обману» 15.05
Х/Ф «МОСКВА СЛЬОЗАМ НЕ
ВIРИТЬ» 18.30 «15 республік»
19.30, 04.30 «ТСН-Тиждень»
21.30 «Хоробрі серця»
23.20 Х/Ф «ГОЛОДНІ ІГРИ. У
ВОГНІ» 02.00 Х/Ф «ТЕЛЕМЕРЦІ»

2+2
07.00 «Маски-шоу»
09.00 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
10.00 «Облом UA. Новый сезон»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Бушидо»
14.30, 23.00 «Богатири»
15.30 Х/Ф «БЛАКИТНА
БЕЗОДНЯ» 18.50 Х/Ф
«СЕКРЕТНІ МАТЕРІАЛИ.
БОРОТЬБА ЗА МАЙБУТНЄ»
21.30 «Профутбол»
00.00 Х/Ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ-2»
01.50 КИНОРІК. Х/Ф «АВЕ
МАРІЯ»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення Мухтара
2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Вовче сонце»
13.20, 14.20, 03.45 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.35 «Сімейний суд»
15.45 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00, 00.35 «Щастя з пробірки»
20.00, 04.25 «Подробиці»
20.40 Т/с «Криве дзеркало душі»
01.35 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП»

МЕГА
06.00, 01.20 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50, 16.40 Ідеї, що
перевернули світ
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Витівки природи
12.20, 22.00 Смертельна зустріч
13.10, 18.30, 22.50 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя
15.50 Сучасні дива
17.30 Полювання на вбивць
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур

ІНТЕР
05.05 Х/Ф «ЗМІЄЛОВ»
06.35, 02.35 «Великий бокс на
«Інтері». Володимир Кличко Франциско П’янета
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «ЛЮБОВ ТА ГОЛУБИ»
12.10 Т/с «Опівдні на пристані»
16.00 Х/Ф «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
ТЕРМІН» 18.00 Концерт «Місце
зустрічі» 20.00 «Подробиці»
20.30 «Великий бокс на «Інтері».
Володимир Кличко - Кубрат
Пулєв 01.35 «Великий бокс»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00 У пошуках істини
08.40 Вражаючі кадри
10.30 Назад у середньовіччя
13.30 Витівки природи
16.30 Далеко і ще далі
19.20 В гонитві за скарбами
21.00 Зброя, мікроби та сталь
00.00 Цікаві досліди
00.50 Проект «Земля»

ІНТЕР
06.50, 12.00 «Великий бокс на
«Інтері». Володимир Кличко Кубрат Пулєв
08.00 «уДачний проект»
08.35 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка»
13.55 Х/Ф «ЛІСОВЕ ОЗЕРО»
15.55 Т/с «Криве дзеркало душі»
20.00, 04.00 «Подробиці тижня»
21.55 «Чорно-біле»
23.05 Х/Ф «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
ТЕРМІН»
01.10 Т/с «Опівдні на пристані»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.30 У пошуках істини
08.10 В гонитві за скарбами
10.00 Зброя, мікроби та сталь
13.00 Витівки природи
14.00 Дожити до світанку
16.00 Далеко і ще далі
18.50 Секретні території
21.30 Назад у середньовіччя
00.30 Фантастичні історії
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СТБ
05.00 Х/Ф «ДОРОГА ДОДОМУ»
06.15 Х/Ф «ЗДРАСТУЙТЕ ВАМ!»
08.05 Х/Ф «ТЕРОРИСТКА
ІВАНОВА»
18.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Національне
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
22.00 «Вiкна-Новини»
00.30 «Куб - 5»
02.20 «Нічний ефір»

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.35 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта»
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
13.15, 04.45 Т/с «ОСА»
18.00 Т/с «Ляля. Повернення»
23.00 Події дня
23.30 Хочу до Меладзе
02.20 Щиросерде зізнання
02.40 Т/с «Форс мажори 3»

СТБ
06.20 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРІЧНІЙ
ВУЛИЦІ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
15.15 «Зважені та щасливі - 4»
19.00 «Х-Фактор - 5»
22.10 Т/с «Коли ми вдома»
23.20 «Х-Фактор - 5. Підсумки
голосування»
00.55 «Детектор брехні - 6»
01.45 «Нічний ефір»

ТРК УКРАЇНА
05.25 Т/с «Ляля. Повернення»
06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 21.00, 03.05 Події
07.15, 09.15 Т/с «Інтерни»
09.50 Один за сто годин
11.00 Х/Ф «КАТИНЕ ЩАСТЯ»
14.40, 15.20 Т/с «Не йди»
18.55 Футбол. Відбірковий матч
до Євро 2016. Люксембург Україна
21.30 Т/с «Мама в законі»
01.30, 03.35 Т/с «Лягавий»

СТБ
05.30 Х/Ф «СУЄТА СУЄТ»
06.55, 10.50 «МастерШеф - 4»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
13.50 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 14»
21.10 «Один за всіх»
22.20 «Вiкна-Новини».
Спецрепортаж
23.25 Х/Ф «МІЛЬЙОНЕР»
01.35 «Нічний ефір»

ТРК УКРАЇНА
05.50 Щиросерде зізнання
07.00 Події
07.30 Х/Ф «КАТИНЕ ЩАСТЯ»
11.10 Т/с «Не йди»
15.10 Т/с «Мама в законі»
19.00, 02.30 Події тижня з
Олегом Панютою
20.00 Х/Ф «ШУКАЮ
ПОПУТНИКА»
22.00 Хочу до Меладзе
00.00 Великий футбол
01.00, 03.15 Т/с «Лягавий»
04.45 Т/с «ОСА»
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ICTV
04.40 Служба розшуку дітей
04.45, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.20 Світанок
06.20, 08.00 Т/с «Літєйний»
08.35, 09.15, 13.10, 16.20 Т/с
«Інкасатори»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.20 Кріт
22.05 Х/Ф «V» ОЗНАЧАЄ
ВЕНДЕТТА»
00.50 Х/Ф «ЛИСТОНОША»
03.40 Т/с «Тринадцятий»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 00.30 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.50, 22.15 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
21.00 Проект Перфект
22.55 Герої та коханці
00.35 Руді
05.05 Нереальна історія

ICTV
05.50 Х/Ф «СПОГАДИ ЛЮДИНИНЕВИДИМКИ»
07.30 Останный шанс 08.30 Дістало!
09.30 Громадянська оборона
10.30 Інсайдер 11.30, 13.00, 20.10
Т/с «Майстер і Маргарита»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
23.20 Х/Ф «ХРОНІКИ РІДДІКА»
01.30 Х/Ф «ПЕРЕВЕРТЕНЬ У
ПОГОНАХ»
03.00 Х/Ф «ЛИСТОНОША»

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Ревізор
10.00 Стажисти
12.15 Уральські пельмені
14.55 Хто Зверху?-3
16.55 Т/с «Вороніни»
18.50 М/ф «Смурфіки»
20.40 Х/Ф «ПІСЛЯ НАШОЇ ЕРИ»
23.15 Стенд Ап Шоу
00.10 Х/Ф «КОХАННЯ ПІД
ПРИКРИТТЯМ»
01.40 Т/с «До смерті гарна»
03.50 Зона ночі
05.05 25-й кадр
05.20 М/с «Барбоскіни»

ТЕЛЕАНОНС
ПОНЕДІЛОК

10.05

Х/Ф «НЕДОСЯЖНИЙ»

Країна: США, 2004. Жанр: бойовик
Режисер: По-Чін Леонг
У ролях: Стівен Сігал, Іда Новаковська, Агнешка
Вагнер, Метт Шульце, Кшиштоф Печинські, Роббі Гі,
Мурат Їлмаз.
Біллі Рей Лесінг – колишній американський солдат
спецназу з багатим послужним списком. Утомившись
від бруду й кровопролиття, він вирішує присвятити
залишок життя благородній справі – порятунку й вихованню дітей-сиріт. Якось він дізнається, що одна з
його підопічних таємниче зникла з сирітського будинку
в Польщі. Щоб відшукати дівчинку, Лесінг їде до Європи. Опинившись на місці, Біллі Рей проводить власне
розслідування і з жахом з’ясовує, що останні роки він не
тільки не допомагав знедоленим дітям, а успішно сприяв торгівлі ними... Він виходить на слід міжнародної
банди запеклих горлорізів, які не гребують найбруднішим заробітком. Та Лесінг готовий до бою і одержимий
жадобою помсти!

Х/Ф «ХІТМЕН»

Країна: США, Франція, 2007
СУБОТА
Жанр: бойовик
00.15
Режисер: Хав’єр Генс
У ролях: Тімоті Оліфент, Дагрей
Скотт, Ольга Куриленко, Роберт Неппер, Ульріх Томсен, Крістіан Еріксон, Ерік Ебуані, Джо Шерідан,
Джеймс Фолкнер.
Кілер під кодовим номером 47 звик виконувати
свою роботу, не ставлячи зайвих запитань, однак після проведеної операції з убивства президента Росії їх
накопичується занадто багато. Буквально наступного дня покійний лідер з’являється перед телекамерами
живий і неушкоджений, рідне агентство звинувачує 47го в провалі замовлення, і наш герой розуміє, що його
підставили, адже він ніколи не промахується.

НЕДІЛЯ

23.25

ICTV
05.20, 02.15 Х/Ф «ЯК ЗА СТАРИХ
ДОБРИХ ЧАСІВ»
07.45 Зірка YouTube
08.55 Козирне життя на дачі
09.20 Дивитись усім!
10.25 Кріт
12.35, 13.00 Т/с «Чужий район»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/Ф «РІДДІК»
22.55 Х/Ф «ІНШИЙ СВІТ-4.
ПРОБУДЖЕННЯ»
00.40 Х/Ф «ГОДИННИКАР»
03.50 Х/Ф «ПРОТИ ТЕЧІЇ»

НОВИЙ КАНАЛ
07.35 Х/Ф «КОРОТКЕ
ЗАМИКАННЯ 2»
08.55 М/с «Дракони: Вершники
Дурня»
11.30 М/ф «Смурфіки»
13.20 1000 жіночих бажань
14.20 Хто Зверху?-3
16.20 Проект Перфект
17.35 Т/с «Вороніни»
18.10 Х/Ф «ПІСЛЯ НАШОЇ ЕРИ»
20.40 Х/Ф «ЗЕЛЕНИЙ ЛІХТАР»
23.50 Х/Ф «ШИБАЙГОЛОВА»
01.45 Х/Ф «КОХАННЯ ПІД
ПРИКРИТТЯМ»

Х/Ф «МІЛЬЙОНЕР»

Країна: Україна, 2012. Жанр: мелодрама
Режисер: Сергій Чекалов
У ролях: Андрій Кузічев, Юлія Галкіна, Карина Андоленко, Людмила Курепова, Михайло Тарабукін, Софія Письман.
На Кирила Макарова чекає блискуче майбутнє: він
щойно закінчив архітектурний інститут з червоним
дипломом, а в наречених у нього красуня Вікторія – дочка заможної і впливової людини. Є тільки одне «але»:
він не кохає Вікторію, а користуватися протекцією
тестя не в його принципах. Кирило вирішує розірвати
заручини і цього ж дня зустрічає просту студентку
педінституту Лєну. Минає десять років: Кирило одружений з Оленою, у них двоє дітей. Кар’єра не склалася,
і сім’я живе на зарплату Лєни. Кирило все частіше думає, що зробив помилку, розлучившись з Вікою... В один
із таких моментів трапляється неймовірне: Кирило
отримує шанс повернутися в минуле і влаштувати
своє життя інакше. Одного прекрасного ранку він прокидається впливовим і багатим чоловіком красуні Вікторії, з якою живе в шикарному особняку. Чи захоче
тепер Кирило повернутися в своє колишнє життя?
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КІНОРЕЦЕНЗІЯ
Алла САДЕЦЬКА

«Л

ють» – натуралістичний
танковий блокбастер про
останні дні Другої світової
війни. З роздумами про душу і
Бредом Піттом, але без надмірного
пафосу й політичного підтексту.
Потужний і жорстокий фільм про
те, як чотири танкісти на чолі зі
своїм командиром завершують
Другу світову війну.
Квітень 1945-го, союзники наступають на Західному фронті. Перемога
близька і начебто витає в повітрі, але
німці не поспішають здаватися: актуальний і дикий жах війни та ймовірність загинути в одному кроці від мети.
Сержант Дон Кольєр (Бред Пітт в доладному образі батяні-комбата, освоєному в «Безславних виродках») береже
свій танк і тих, хто в ньому – чотирьох
членів екіпажу. Однак гине радисткулеметник, і йому на заміну надсилають молодика-новобранця-пацифіста
(відмінна роль Логана Лермана).
Узагалі-то, для молодої людини передбачалася посада штабного писаря, але
війна багата на такі фортелі фортуни.
Пацифізм героя перевірки порохом не
витримає, а рука звикне до гашетки.

«ЛЮТЬ»: ТАНКИ

БРУДУ НЕ БОЯТЬСЯ

Дорого і красиво зроблений батальний бойовик. У паузах між перестрілками «Лють» сприймається
то як зубодробильний трилер, то як
пронизлива драма. Є навіть історія
любові, однаково незручна, зворуш-

МУЗИЧНИЙ АНОНС

ОРЕСТ ЛЮТИЙ ЇДЕ
ПО-СВОЄМУ
УКРАЇНІЗУВАТИ ЛУЧАН

Популярний український
шоумен Антін
Мухарський незабаром
побуває у Луцьку із
концертом в образі
Ореста Лютого.
Проект Орест Лютий
офіційно народився 1
лютого 2012 року, коли
в інтернеті з’явився
перший музичний
кліп цього виконавця
спільно з музичним
антитоталітарним гуртом
«Сталін унд Гітлер капут!».
«Створення подібного
радикального музичного
проекту стало
своєрідною відповіддю
митців на прийняття так званого «мовного закону
Ківалова-Колесніченка», обмеження квоти україномовної
музики в телевізійних і радіоефірах та інші антиукраїнські
дії злочинної влади», – пояснюють музиканти.
За лічені дні проект набрав мільйон переглядів на YouTube
та отримав тисячі схвальних відгуків серед патріотів
України. Вже за півтора місяця від початку проекту
відбулися перші гастролі колективу, і Орест Лютий «пішов
у народ».
«Феєричний шоу-концерт, що складається з двох
відділень – «Лагідна українізація» та «Сувора українізація»
– приводить публіку у стан певного культурологічного
шоку. Сльози і сміх, глибокі емоції та переживання,
переосмислення багатьох історичних фактів, озвучення
актуальних проблем сьогодення у музичній формі
радикального арт-кабаре – ось що таке проект Орест
Лютий, який мусять побачити і почути всі щирі патріоти
України», – наголошують організатори.
Волиняни зможуть насолодитися виступом співака 23
листопада. Концерт відбудеться у Палаці культури міста
Луцька, початок о 18:00. Ціна білетів від 70 до 140 гривень.
Замовлення і безкоштовна доставка по місту:
(0332) 20-30-32, (099) 046-02-43, (096) 931-00-91
або на сайті www.kasa.in.ua.

лива і страшна. Періодично триває
суперечка про релігію, але теологічні
диспути в потрібний момент глушить
канонада.
Кіно не наполягає на сліпому
ура-патріотизмі (що вигідно виділяє

картину на тлі «Врятувати рядового
Раяна» чи ще більш пафосного «Перл
Харбора»). Стрічка явного натураліста Девіда Ейра по-хорошому простіша, приземленіша і, з огляду на
близькість до землі, брудніша. Замість
ідеалізації подвигів бравих янкі – звірячі інстинкти, адже тільки вони й дозволяють вижити.
Розподіл героїв на поганих і хороших відсутній. У фільмі показані навіть не ті, хто втратив людську подобу, і ті, хто її зберіг, а Людина в усьому
своєму різноманітті. При цьому тими,
за ким правда, опиняються то одні, то
інші.
Особливо порадувала музика, найперше – саунд-трек. Музика «працювала на глядача»: екшн на її тлі ставав
динамічнішим, а драматичні моменти

– ще більш електризованими.
Одне слово, «Лють» – не просто
видовищний, але й досить якісний
у сюжетному сенсі фільм. Епічність
батальних сцен поєднується з добре
дозованою ліричністю окремих образів, причому на сльози режисер не
провокує. Перед переглядом хочеться
порадити освіжити в голові події Другої світової та почитати про військову
техніку.
А от чого тут немає – то це ідеологічного пафосу, яким часто грішать
фільми на воєнну тематику. В усьому
іншому всі плюси на місці: виразний
сюжет, живі характери персонажів,
пильний інтерес і співпереживання, з
якими дивишся фільм, і, нарешті, напружений, що бере за душу, ідеальний
героїчний фінал.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«ПРИСТРАСТІ
ДОН ЖУАНА»

(США, 2013)
Режисер:
Джозеф Гордон-Левітт
Фільм про порно і водночас
не про порно. Режисерська стезя
Гордона-Левітта певна себе, хоч і
передбачувана. Фільм про сучасних
молодих американців і про те, які
вони різні. Історія метросексуала,
який легко підсікає будь-яку бажану жінку, але врешті опісля всього,
поночі, залазить до свого ноутбука, де гарячково блукає нетрями
порно-сайтів. Звісно, все тут має
розрулити любов, любов справжня, з’ява якої стишить мережевий пил нашого героя. Акторський склад на висоті: що стосується і Джозефа, власне, і літньої Джуліанни Мур, і моєї улюблениці
Скарлетт Йоханссон, перевтілення якої в образ класичної «рожевованільної ТП» тут сягає вершин перфекціонізму. Спробуйте, не
будьте занудами! :)

«МРІЙНИК»

(США, 2005)
Режисер: Джон Гейтінс
Ще один класично моралізаторський сімейний фільм американського зразка, що підлягає
адекватному сприйняттю хіба у
випадку, якщо ти дитина, або якщо
шукаєш, що показати своїй дитині.
Історія взаємин батька і дочки,
яких несподівано ріднить історія
травмованого коня… Зрештою,
присутність у кадрі гарних коней
цей фільм для мене і зробила. Ну
і, звісно, юна і вже тоді дивовижно
перспективна Дакота Фаннінг. Про
Курта Рассела згадувати особливо не доводиться: його акторська
майстерність і досвід не підлягають нині жодним дискусійним обговоренням. У колі сім’ї можна.

«СКАЖЕНІ
ПЕРЕГОНИ»

(США, 2010)
Режисер: Патрік Люссьє
Фільм цей траплявся мені на
очі десятки разів, але оминав я
його впевнено, бо був певен, що
чергова стрілялка з Кейджем нічого нового ні світу, ні мені не
явить. Яким ж був мій подив,
коли виявилося, що стрічка про
мена з пекла, який зарулив на
нашу грішну землю, щоб помститися деяким покидькам за смерть
дочки. Пекельна динаміка, гумор,
погоні, стрільбища, хороші жінки
й не менш хороші автівки, Кейдж
на своєму місці і тупо крута роль
Уїльяма Фіхтнера. І те, що сюжет трохи заплутаний, питання
вторинне. Розслабтесь і просто кайфуйте. Рекомендую любителям
якісного трешу.

«ДЕСЬ ТАМ»

(США, 2009)
Режисер: Нейтан Хоуп
Так історично склалося, що
одна з тих актрис, яким я приділяю
уваги трохи більше, ніж іншим,
– це Анна Кендрік. У її випадку
відслідковувати
фільмографію
актриси ще те випробування: відверто топові й шикардосні фільми
останні роки чергують з низькобюджетними трилерами та сімейними драмами. Історія таємничого
зникнення дівчини в провінційному містечку, за розслідування якої
береться її подруга та знайомий
комп’ютерний недогеній. Фільм
передбачає нудний перебіг подій,
бійки з маніяком і Анну Кендрік, яка грає так серйозно, ніби фільм
робиться з претензією на «Оскар». Я не радив би, хіба собі подібним
шанувальникам когось/чогось.
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він з’єднував Європу і був важливим
центром товарообігу. Гданськ також
називають бурштиновою столицею
країни. Тут високий рівень життя,
гостинні люди, а природа й історія щедро обдарувала це місце пам’ятками.
Завдяки цьому мальовниче польське
місто щороку відвідують тисячі туристів.
Гданськ – місто старовинне, йому
більш як тисяча років, тому нестачі
в пам’ятках аж ніяк не відчуєте. Ви
можете навіть не «заморочуватися»
на професійних екскурсіях, а просто день-другий гуляти мощеними
вуличками Старого міста з архітектурою XIII-XVIII століть, Королівським трактом (дорогою) і набережною річки Мотлави. Вражень буде з
лишком.
Якщо ж хочете «зануритися в історію» глибше, то знайомтеся з архітектурними перлинами міста. Пройдіть

Ірина КАЧАН

Д

ивна річ, однак раніше я
була певна, що Гданськ
– це щось північне, сіре
й совково-сумне. Та на доволі
спонтанну пропозицію побувати
там погодилася одразу. І згодом
усвідомила – як же я помилялася…
800 КІЛОМЕТРІВ
ДО БАЛТИКИ
Ми з друзями цю поїздку запланували як бюджетну. Звісно, гроші із
собою мали, але витрачати багато не
планували. Принаймні, аби довести
самим собі, що пізнавати красоти цього світу можна і задешево. Ну, у будьякому разі, економно. Благо, шенгенські візи у наших паспортах були. Без
цього Європа для мандрівника, на
жаль, недоступна.

ЧАРИ СТАРОДАВНЬОГО ГДАНСЬКА

Їхали до Гданська через Варшаву,
тобто з пересадкою у столиці Польщі. З Луцька вирушили в дорогу на
сучасному й вельми комфортному
двоповерховому автобусі міжнародної компанії «Ecolines», на ньому ж і
поверталися назад. Під цією торговою маркою в Україні працює кілька національних перевізників, мені
ж випало випробувати їхні послуги
вперше. І вже після подорожі я сказала собі: тепер мандруватиму тільки з
цією компанією. Переваги очевидні:
чистенький і зручний автобус, туалет
всередині салону, який викликає захоплення (що в наших реаліях рідкість),
розетки і… (о, диво!) wi-fi! А ще у салоні є стюардеса, яка за окрему плату
може приготувати вам чаю-кави і навіть перекусити. Ми цими послугами
не користувалися, але сам факт такого сервісу тішить. Поїздка з Луцька
до Варшави обійшлася менш як у 400
гривень. Звісно, хотілося б дешевше,
але за комфорт треба платити.
Понад 400 кілометрів шляху разом із польським та українським
кордоном ми подолали приблизно
за дев’ять годин. Автобуси «Ecolines»
прибувають на Dworzec PKS Warszawa
Zachodnia. Від цієї автостанції за
півгодинки автобусом ми дісталися до іншої автостанції Dworzec
Autobusowy Metro Młociny, звідки вирушили до Гданська вже на польському автобусі компанії «PolskiBus». Без
елементарного знання польської або
без допомоги сторонніх дістатися з
однієї автостанції до іншої може стати проблемою. Адже вам доведеться
знайти спільну мову з автоматом й
купити квиток на автобус чи метро.
Якщо узагалі не знаєте мови й не маєте місцевих друзів, які можуть допомогти, раджу перед поїздкою не
полінуватися пошукати допомоги в
інтернеті. Ретельно планувати свій
маршрут – запорука успішної поїздки. Але й приємні несподіванки і
пригоди – у цьому, погодьтеся, є своя
романтика.
«PolskiBus» порадував нас не менше. І якщо в Україні такому високому
сервісу приємно дивуєшся, то у Польщі сприймаєш це як належне, мовляв,
а як же інакше має бути у Європі? Важ-

МІСТО СТАНЕ ВІДКРИТТЯМ ДЛЯ ТИХ,
ХТО ПОТРАПИТЬ ТУДИ ВПЕРШЕ

лива річ: аби втрапити на ці автобуси,
слід забронювати квитки в інтернеті.
«Ecolines» вимагає мати при собі роздрукований квиток, а от з польським
басом (так його називаємо в розмовах)
все ще прогресивніше – достатньо показати контролеру при посадці свій
квиток на мобільному. До речі, дорога
туди з «PolskiBus» обійшлася у 40 злотих, оскільки бронювали заздалегідь, а
поверталися до Варшави назад уже за
50 злотих, адже купили квитки у день
відправки.
Із Варшави до Гданська їхати приблизно 400 кілометрів. Ми прибули у
місце призначення за п’ять годин, на
центральну автостанцію. Зручно, бо
поряд залізничний вокзал, а до цен-

тру не треба добиратися громадським
транспортом.
Якщо ви надумаєте їхати до Гданська на кілька днів, то пошукайте собі
житло в інтернеті. Готелів і хостелів
на будь-який смак і гаманець предостатньо. У сезон ціни вищі, ближче
до холодів житло дешевшає. Якщо
ночуватимете в готелі, не забудьте
попросити безплатну карту міста –
така послуга передбачена в більшості готелів Гданська. Таку ж карту ви
можете знайти і в кіосках Informacja
Turystyczna.
Ціни в Польщі для українського
гаманця та ще й з нинішнім курсом,
звісно, не надто вигідні. Але у Гданську ми натрапляли на кафешки з ціл-

ком прийнятними цінами, де можна
було смачно поїсти, зарядити мобільні
і просто дати ногам перепочити.
До слова, радила би всюди розраховуватися не готівкою, а банківською
карткою (але з’ясуйте умови у своєму
банку), бо так значно вигідніше. Утім
мати в кишені злоті, особливо дрібні,
буде зовсім не зайвим. Принаймні, для
користування громадським транспортом та інших дрібних витрат.

ВРАЖЕНЬ З ЛИШКОМ
А тепер власне про Гданськ і його
неймовірну атмосферу. Це найбільше
портове місто Польщі, що розкинулося над Гданською протокою на півдні
Балтійського моря. Протягом століть

ХРОНІКЕР
Гданськ (пол. Gdańsk) – місто на півночі
Польщі, лежить на березі Гданської затоки,
у гирлі ріки Вісла, центр Поморського
воєводства.
Населення – майже 500 тисяч мешканців. Разом із

Ґдинею і Сопотом утворює міську агломерацію –
так зване Тримісто (пол. Trójmiasto) з населенням
понад 1 мільйон мешканців.
Гданськ – великий промисловий центр. Тут
знаходиться найбільша у Польщі корабельня.

на Королівський тракт, яким колись
справді подорожували вінценосні
особи, через старовинні Висотні ворота XVI століття з накресленим гаслом
«Справедливість і побожність». Загляньте у чудову середньовічну міську
Ратушу, в якій сьогодні розташований
Музей історії – з вісімдесятиметровою
вежею, Великим залом Ради, прикрашеним художніми полотнами, і годинником із дзвонами. На Ратушній
площі помилуйтеся знаменитим Палацом Артуса (резиденцією купецьких
братств міста) зі скульптурними композиціями і розкішно прикрашеним
«лицарським» внутрішнім двором.
Киньте монетку у Фонтан Нептуна
XVII століття, біля якого за традицією
зустрічаються всі закохані. Підіть до
красивого й величного костелу Пресвятої Діви Марії, щоб помилуватися
унікальними творами середньовічного мистецтва і послухати барочний
орган. Прогуляйтеся мальовничою
Мар’яцькою вулицею, забудованою
пишними будинками XVI сторіччя і переповненою ювелірними майстернями
й художніми ятками, яка веде прямо
до річки. На набережній обов’язково
знайдіть символ міста – скульптурну
композицію Журав над Мотлавою.
Думаєте, на цьому історичну екскурсію можна закінчувати? Аж ніяк!
У Гданську стільки красот, що не описати. Гадаю, що й нам не все вдалося
побачити. Та це гарна мотивація повернутися туди ще раз. Готика, бароко,
бруківка, старовинні ліхтарі, настінні
розписи, церкви, сувенірні магазинчики, музеї, художні майстерні, мелодія дзвонів, зграї голубів та чайок на
узбережжі Балтійського моря – Гданськом можна блукати цілими днями із
захопленням в очах. Одних вихідних
точно не вистачить.
Крім шедеврів зодчества, у цьому місті є маса цікавих місцин. Ми ж
по-особливому оцінили узбережжя
Балтійського моря. Цілюще повітря,
яким хочеться надихатися, і атмосфера умиротворення й спокою. Хоча
хтозна, можливо, це просто чари стародавнього Гданська…
Побувати в Польщі і не відвідати
древній Гданськ немислимо. Я без зайвого пафосу зізнаюся – закохалася...
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СИЛА

ЛІВОЮ ВЗЯВ ТРЕТЄ,
А ПРАВОЮ – ЧЕТВЕРТЕ
Назар ТРИКУШ

У Харкові на днях відбувся Кубок України
з армспорту. У змаганнях взяли участь
226 спортсменів з 17 областей України.
Примітно, що своїх спортсменів на Кубок
делегувала теж АР Крим.
Єдину медаль для Волині виборов Іван
Броцький. У боротьбі на ліву руку у ваговій категорії 75 кг він здобув «бронзу». Його
випередили кримчанин Ленур Катаєв («срібло») та харків’янин В’ячеслав Жигилій («золото»). А от у змаганнях на праву руку в цій
же вазі Броцький став четвертим.
Інший волинянин Антон Боярчук виступив менш успішно. Він у категорії 55 кг в боротьбі на праву руку посів шосте місце.
Перше загальнокомандне місце на Кубку
України виборола команда Харківської області. Харків’яни завоювали 23 медалі (10; 7;
6). Друге місце – у Полтавської області, що
постійно прогресує, – 18 медалей (5; 5; 8). І
третє місце – у команди з Києва: 13 медалей
(2; 8; 3). Волинь завдяки єдиній «бронзі» відвоювала лише 13 місце.

ДЗЮДО

16 МЕДАЛЕЙ ЗІ ЛЬВОВА
Назар ТРИКУШ

У Львові минулих вихідних пройшли
одні з наймасовіших змагань у календарі
федерації дзюдо України, 19-й за
ліком Всеукраїнський турнір на призи
видавництва «Світ дитини-2014».

ВІТАЛИК І «ВЕДМЕДІ»

ГОЛКІПЕР ВІТАЛІЙ НЕДІЛЬКО ДОПОМІГ «ВОЛИНІ»
ЗБЕРЕГТИ НУЛІ НА ТАБЛО В УЖГОРОДІ
Павло ФІЛОНЮК
«Хрестоносці» після двох поразок від Шахтаря й
Дніпра (2:10) прагнули щонайменше не програти,
але й про перемогу не забували. У «Говерли» з
мотивацією також проблем не було – команда
в цьому сезоні вигравала тільки у друголігових
Черкас. До слова, минулого тижня суперники
припинили виступи в Кубку України, щоправда,
по-різному, адже ужгородці дали справжній
бій «Металісту» в Харкові. Лучани мали трохи
більше часу відновитися після кубкового матчу в
Дніпропетровську, але й грали вони не вдома…
У обох команд було вдосталь травмованих,
хоча, правду кажучи, масштабнішою «лазаретна
проблема» є у лучан: не відновилися Бабатунде,
Воронін, Парцванія, Бохашвілі, не до кінця комфортно почувається Шіш.
Обидві команди пам’ятали свою останню зустріч в рамках чемпіонату – тоді «Говерла» не залишила каменя на камені від «Волині» – 6:0.
Надзвичайна вага результату для обох команд
відбилася на ході поєдинку: «Волинь» могла приєднатись до чисельної групи міцних середняків,
а «Говерла» мріяла про першу перемогу й більш
спокійне життя. Становище ужгородців та статус
господарів усе частіше саме їх підганяв уперед,
що й позначилося на співвідношенні гольових
моментів. Віталій Кварцяний, обравши обережний план на гру, можливо, і наступав при цьому
на горло власній пісні, проте після зустрічей з великою кількістю пропущених м’ячів такий крок
мав абсолютно логічний вигляд. В’ячеслав Грозний уже не в першому поєдинку мав підстави нарікати на погану реалізацію, бо числом гольових
моментів він міг би бути задоволений.
До перерви першим перевірив Віталія Не-

ГОВЕРЛА-ВОЛИНЬ – 0:0
Говерла (Ужгород): Коваль, Полянський
(Степанюк, 46), Акакпо, Тудосе, Мякушко
(Каверін, 70), Герасимюк, Фещук (Бурдужан, 46),
Качараба, Шацьких (к), Ягодінскіс, Люлька
Волинь (Луцьк): Неділько, Сімінін (к), Жуніч,
Шабанов, Нємчанінов, Бабенко, Бікфалві (Селін,
(90+1), Матей (Задерецький, 79), Федорчук,
Мемешев, Маріотто.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПІСЛЯ 10 МАТЧІВ

М Команда
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22 - 7
22 - 7
10 - 9
8 - 18
11 - 7
13 - 12
12 - 14
11 - 11
12 - 18
8 - 16
6 - 14
7 - 20
10 - 17

26
25
21
15
15
14
13
13
11
11
9
5
3
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З ФК Карпати (Львів) знято очок: 9. Згідно з рішеннями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.

Доки команди застрягали в боротьбі у ценділька практично виходом сам на сам Максим
трі поля, своє вагоме слово сказали трибуни. На
Фещук, проте це була легка розминка для голужгородському «Авангарді» вболівальницький
кіпера гостей. Потім йому довелося ліквідувати
десант «Волині» почувався,
куди більш небезпечні спроби
наче на рідному, луцькому.
від Олексія Полянського та ВітаМАТЧІ 12 ТУР Власне, наші ультраси й залійса Ягодінскіса. Після перерви
дали тон підтримці на арені,
до партнерів приєднався Лучіан
8 листопада, субота
женучи «хрестоносців» на
Бурдужан, який візуально посиГоверла – Металург Д, 14:00
«ведмедів».
лив присутність закарпатців на
Зоря – Металург З, 17:00
У кінці матчу «Говерла»
чужій половині поля. Непогану Чорноморець – Ворскла, 19:30
двічі билася об стіну наглухо
нагоду не використали вдвох Сер9 листопада, неділя
закритих воріт Неділька. Безгій Мякушко та Александру ТудоВолинь
– Олімпік, 14:00
результатно! А от Ерік на 89-й
се – останній затягнув з ударом, і
Шахтар – Дніпро, 17:00
хвилині міг робити господарів
захист нейтралізував небезпеку.
Іллічівець – Металіст, 19:30
згорьованими. Румун протиСтосовно лучан, то у них традиснув Акакпо, бив з розвроту,
Динамо – Карпати, 19:30
ційно помітним був Ерік Бікфалві,
але зовсім трохи неточно… В
гра якого не залишилась поза уварезультаті – «суха» нічия, яку аж ніяк мирною не
гою наставників національної збірної Румунії.
назвати.
Ерік кілька разів «мазав» із хороших ситуацій…

ВІТАЛІЙ КВАРЦЯНИЙ:
«Було багато моментів біля обох воріт. Неділько
нас виручив, думаю, що обидві команди
заслужили на нічию за таку бойову гру. Було б
шкода, якби хтось програв сьогодні. Неділько
заслужив на професійну похвалу. Бо з преміями
в нас наразі трохи якось так не складається.
Можливо, в кінці сезону це відкоректується.

Є претензії до Матея, він слабо зіграв сьогодні,
ще молодий хлопець. Я все чекав, що він отот заведеться. А він взяв і «здувся». Тому
до Матея претензії суто по характеру, який
треба виявляти у важкі моменти. Будеш щось
індивідуально робити – тебе битимуть, до цього
треба звикнути і виявляти супротив якийсь».

ВОЛЕЙБОЛ

Цього року турнір був присвячений 100річчю від дня народження Миколи Лемика.
У змаганнях взяло участь 688 спортсменів різних вікових груп: юнаки (1998/2000,
2001/2002, 2003/2004 рр. народження), дівчата (2001/2004 рр. народження) та дорослі з 18
областей України.
Збірна Волині на змаганнях виборола
п’ять золотих нагород, п’ять срібних та шість
бронзових медалей. Зазначимо: честь нашої області відстоювали лише луцькі та любомльські дзюдоїсти.
– В останні роки ми бачимо, як прогресує цей вид боротьби в області, – розповідає
тренер Микола Марчук. – На Волині відкривають нові зали, найкращим спортсменам обласна федерація платить стипендії. А
найголовніше – у нас є спеціалізований клас
дзюдо, де створено всі умови для занять.
Зазначимо, у суботу, 8 листопада, в Луцьку відбудеться Чемпіонат області серед дорослих.

ЛУЧАНКИ ВИЙШЛИ НА ДРУГУ СХОДИНКУ
Назар ТРИКУШ
Уже третій тур поспіль таблиця Бергера
зводить луцький ВК «Континіум-ВолиньУніверситет» з аутсайдерами цьогорічного
чемпіонату Суперліги. Лучанки без проблем
розібралися спершу з вінницьким «БілозгарМедуніверситетом», потім вдома розгромили
рівненську «Регіну». Минулими вихідними
така сама доля спіткала чернігівський
«Педуніверситет-ШВСМ».
В обох матчах волинянки перемогли, не
програвши жодної партії. Підопічні Богуслава
Галицького перегравали своїх суперниць у всіх
напрямках. У другому-третьому періоді першої
гри з Луцька до Чернігова посипався град ейсів.
Висока результативність подач лучанок пояснюється відмінною технікою їх виконання, ну і, ніде
правди діти, безпорадністю «Педуніверситету» в
прийомі. Перемогу першого дня луцькі волейболістки присвятили Анні Степанюк, яка 31 жовтня святкувала день народження.

На матч-відповідь господарі майданчика зуміли налаштуватися і доволі амбітно розпочали
гру. Але вже після першої технічної перерви хиткий паритет скрес. Лучанки планомірно почали
нарощувати перевагу. Не мали шансів сіверянки
і у двох наступних сетах.
– Ми мусили вигравати у матчах в Чернігові. Це новачок Суперліги, а такі команди потрібно перемагати, не задумуючись, – коментує
ігри головний тренер ВК «Кониніум-ВолиньУніверситет» Богуслав Галицький. – Далі нас
чекають серйозніші противники, а тому часу на
розкачку багато немає. Хоч ми почали будувати
свою команду минулого року фактично з нуля,
в цьому сезоні у нас в планах є потрапляння у
Фінал чотирьох.
Зазначимо, це вже шоста перемога поспіль
підопічних Богуслава Андрійовича у матчах регулярного чемпіонату. Правда, на турнірному
шляху ВК «Континіум-Волинь-Університет»
траплялися команди, які зірок особливо не хапають. Після восьми матчів волинянки піднялися

на другу сходинку «турнірки», в спину їм дихає
тернопільська «Галичанка», яка відстає лише за
різницею партій.
А от у п’ятому турі до Луцька завітає лідер
чемпіонату – южненський «Хімік». З триразовим
чемпіоном країни у волинянок завжди були напружені стосунки. Якщо у домашніх іграх підопічні Богуслава Галицького зуміють відібрати
очки у «портовиків», це вже буде безумовним
успіхом.
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АНЕКДОТИ
Після виступу в «Новоросії» у знаменитого Цирку Кобзов з’явився серйозний конкурент – Цирк Кобзон.
В одеському борделі:
– Тьоть Соню, шо це ви мені за
страшну, та ще й злу повію підсунули?
– Ну, Давиде Соломоновичу, таки
ви ж самі попросили, щоб було дешево
і сердито...
Якщо дозволити комбатам приходити на засідання Верховної Ради з автоматами, то реформи в країні підуть набагато швидше.
– Чув, Путін привітав Україну зі
звільненням від фашистів!
– Значить, усе-таки виводить свої
війська?..

К

расненський міст – усталена історична назва мосту на вулиці Ковельській над річкою Стир. Його з’ява
була викликана потребою надійного транспортного сполучення не тільки між давнім
Луцьком та приміським селом Красним, а й
сухопутним зв’язком із заходом. Здавна цим
шляхом їздили на Володимир.
До XVIII століття тут була річкова переправа. Місцеві човнярі володіли човнами різної
місткості й конструкції. Могли перевозити
навіть волів і навантажені вози. А ще раніше,

в часи пізнього середньовіччя, жителі Красного переправляли товар для потреб замку, бо вони були підданими замкової адміністрації. Поволі минали часи, і приблизно
в середині XVIII століття на місці переправи збудували дерев’яний міст. Він неодноразово горів, а в 1845 році сталася повінь,
під час якої великі брили льоду зруйнували його. На фотографіях і поштівках початку ХХ століття зображено новий міст, який
простояв аж до 1950-х років, коли й задумали на його місці звести нову залізобетонну

конструкцію для колісного моторизованого
транспорту, який тоді активно розвивався.
На цій історичній світлині зображено новозбудований міст. Тоді він був удвічі вужчим,
ніж зараз. Розширили його тільки в сімдесятих. Цікаво, що нині під мостом можна побачити сліди добудови – видно стару конструкцію і «нову» часів сімдесятих.
Красненський міст залишається символом успішної взаємодії різних частин і поселень, які історично розвинулися в єдине
місто Луцьк.

Медведєв – Путіну:
– Володимире Володимировичу, у
мене дві новини про економічну ситуацію в Росії.
– Почни з хорошої.
– А я не казав, що є хороша...
Мені потрібна твоя аморальна підтримка.
Через велику кількість Балог Верховна Рада 8-го скликання називатиметься «балоган».
Теща попросила купити їй щось із
морепродуктів, мовляв, хоче потішити
себе делікатесом.
Купив її пачку морської солі, хай насолоджується.
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 30 жовтня 2014 року
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«ВИМАГАЙТЕ У РАБИ ХЛОПЧИКА Й
ДІВЧИНКУ. ЧЕРЕЗ РІК МАТИМЕТЕ ТРЬОХ!»

НАША ВІДПОВІДЬ ЗВИХНУТІЙ ПРОПАГАНДІ
Олесь ГАВРИЛОВ

едеральні канали
РФ досягли дна
інформаційного брехла.
«Пєрвий канал» випустив в ефір
черговий пропагандистський
сюжет про війну на Донбасі. У відео
йдеться про те, що українським
нацгвардійцям буцімто пообіцяли
по «клаптику землі і по два
раби» за участь в бойових діях.
У сюжеті нібито жителі Донбасу
розповідають російським
журналістам, чому українські
військові беруть участь у війні і за
що «розстрілюють місцевих».
Сюжет про «двох рабів і клаптик
землі» обійшов хвилею протесту
військовиків і хвилею гумору
– інтернет. Непідтверджені
звинувачення з боку журналістів
стали приводом для народного
креативу: жартів і всіляких фотожаб.
«Хроніки Любарта» й собі вирішили
запопасти рабів, написавши листа
в уявне… «Міністерство підтримки
фашизму України». Ось що в нас
вийшло. Заявку оформлено,
до речі, відповідно до вимог

Ф

Департаменту із роботи з рабами
Національної гвардії України.

ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ
РАБІВ (МОСКАЛІВ) ТА
(АБО) КЛАПТИКА ЗЕМЛІ

Забиймоскальченко Орест
Микитович, проживаю у м. Львові
на вулиці ім. Д. Яроша.
Побажання щодо товару:
Кількість (прописом) 2 (два) білі
раби (відповідно до Постанови
Кривавого Пастора № 666 «Про
затвердження норм видачі рабів та
клаптиків землі»).
Вік: 20 і 24 роки (діти до 16 та
люди після 65 враховуються з
коефіцієнтом 1, 73. Члени Верховної
Ради, Кабінету Міністрів, мери міст
та інші посадові особи 1-4 категорії
«ЛНР» та «ДНР» враховуються з
коефіцієнтом 0,58).
Побажання щодо клаптика землі:
Загальна площа клаптика: 5 га
(цільове призначення земельної
ділянки «Шоб закопувать москалів»
не регулюється цим Наказом).
Район (місто, смт) Донецької чи

Луганської області, розташування
клаптика: Єнакієво, родіна
Легітімного.
Середній вміст в ґрунті російських
десантників (в громадянах на куб.
м) – 2,2.
До заяви докладаю:
Фотографія 12х15 у формі
Нацгвардії з вбитими мирними

жителями – не менш як 27 (мертві
ополченці та російські десантники
не враховуються).
Довідка командира частини
Національної гвардії України про
кількість одиниць вбитих мирних
жителів (для артилеристів подається
в квадратних кілометрах спаленої
землі та сотнях розбомблених
будинків мирних жителів. За

дитсадки, школи, лікарні – бонус
50%. Для військовослужбовців
бронетанкових частин – в кількості
перечавленого мирного транспорту.
Для військовослужбовців
інженерних частин – у літрах
отруєної води в колодязях.
Копія довідки про кількість постів
з хештегом #ПутінХ*йло, #ПТНПНХ,
#ХЛО в мережах «FB», «ВК», «Twitter»
(також зараховуються SMS на
номери 565, 1685 з коефіцієнтом
2,34).
Характеристика від
Держдепартаменту США та
довідка про використання коштів,
нарахованих Держдепартаментом
за останні 24 місяці.
Характеристика з місцевого
осередку Правого Сектору.
Атестат русофоба.
Дискета 3,5 з файлом «пісня№1.
mp3» (заявник виконує пісню
«Путін Х*йло»).
Результати аналізу калу на вміст
москалів і сечі на відсутність водкі.
Копія довідки з «ПриватБанку» про
отримання іпотечного кредиту,
споживчого кредиту та трьох
кредитних карток.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 7 – 13 ЛИСТОПАДА
ОВЕН (21.03 – 20.04)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

Олександр Мартинюк (11 серпня 1974 р.)

Олег Бровін (10 грудня 1964 р.)

Сказавши «А», мізкуватимете, як сказати «Б».
Хтось уже кличе вас у лави опозиції до зла, але
зорі вважають, що ліпше синиця в руках, ніж
терновий вінок гнаного владою. Сходите на футбол.

Тільки тепер збагнете, у що вляпалися. Рентабельність нового бізнесу на нулі, але назад ходу
немає. Інтриги та нервозність на роботі згладять домашні, за якими ви – мов за кам’яною
стіною.

Зорі просять вас бути обережним в оборудках,
бо цього разу й до криміналу недалеко. Ваш учитель поряд і готовий вдарити указкою по пальцях, якщо писатимете щось не так. Розширюватимете і кругозір, і імперію.

ДІВА (24.08 – 23.09)

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Намагайтеся не витрачати час даремно. Варто
впритул узятися за організаційні питання. Нещодавно ви взялися за старе і дістали карт-бланш
на чотири роки. Ну що ж, крапля до краплі – діткам на машину.

Потрібно бути вкрай обережними зі словами і
справами. Намагайтеся не брати близько до серця всього, що скажуть інші люди. Пам’ятайте, що
головне – мета. А думки інших людей – це всього
лише чиясь позиція.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

Євген Мельник (14 травня 1956 р.)
Не залишитися на узбіччі історії допоможуть
колишні, але нині впливові друзі. Перепросіть
їх. Зорі нагадують, що паливо дорожчає, тому є
нагода знову порушити тему громадського транспорту.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)

Ви добре попрацювали, а тому отримайте як нагороду вишеньку на маківці тортика. Зустрінетеся з людьми, які вас колись підтримали. Розмова
буде серйозною.

РАК (22.06 – 23.07)

Володимир Кучер (29 червня 1979 р.)
Ніде правди діти, останнім часом ваша язикатість
і невихованість вилазить боком. Можлива поїздка на батьківщину. Вила не знадобляться, тільки
виделки.

Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Петро Шпига (30 вересня 1970 р.)

Вивчатимете досвід попередника, візьмете в руки
мітлу та лопату. Зорі радять почистити ними не
тільки вулиці рідного міста, але й сусідів по роботі. Підгодуйте Рибок.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Роман Карп’юк (31 січня 1964 р.)

Вдалий для початку будь-якої справи тиждень.
Спокуса велика, спостерігається потяг до осіб
протилежної статі, але треба утриматися. Корисна фізична активність, солоні продукти. Обмежте себе в споживанні рідини.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Володимир Лис (26 жовтня 1950 р.)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

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

На роботі – без змін, тому готуйтеся до віртуальної зустрічі. Вашу щедрість неодмінно віддарують. Будьте готові, що прийдуть і ті, хто клікає
про вас «Не подобається!».

