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ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

ЧИ ДЕНЬ СКОРБОТИ?

стор.
РЕАЛІЇ

ГРОШІ

БИТВА ЗА КРІСЛО
РЕКТОРА

СТАТКИ КОМУНАЛЬНИХ БОСІВ
Звіти посадовців, обранців громади – звичайна практика
в європейських країнах. У багатьох державах ЄС кожен
громадянин може дістати інформацію не просто про доходи
чиновника, який отримує заробітну плату з бюджету або ж про
депутата, який на громадських чи платних умовах представляє
інтереси громади, а й знає, де хто живе і на якому авто їздить.
Це не вважається порушенням права на особисте життя чи
втручанням, це звичайна відкритість.

У ЛУЦЬКОМУ
«ПОЛІТЕСІ»
НАЗРІВАЮТЬ
ВИБОРИ
Луцький національний
технічний університет
незабаром матиме нового
ректора. Хто ним стане – чи
не найпопулярніша тема у
стінах вишу, та й поза ним.
«Хроніки Любарта»
поцікавилися, хто
ж претендує на посаду очільника одного з найбільших
ВНЗ Волині й діляться враженням від спілкування із
представниками ЛНТУ.
стор.
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ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!

Багато років минуло від травня
1945 року, але сьогодні
д і величний
й
подвиг захисників і визволителів
залишається невичерпним джерелом
патріотизму. У непростий для країни
час, коли на теренах нашої батьківщини
тривають військові дії, хочу подякувати
вам, ветерани, за героїзм та відвойоване
мирне небо 70 років тому.
Ви подарували нам шанс жити у
вільній, незалежній країні. Ми цінуємо кожен недаремно
прожитий вами день, який наближав омріяну Перемогу.
З повагою та сумом згадуємо про полеглих у боротьбі за
нашу країну, схиляємо перед ними голови і пам’ятаємо їхню
мужність.
Бажаю усім ветеранам та волинянам миру, любові,
міцного здоров’я та злагоди.
Ігор Палиця
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ТЕНДЕНЦІЇ

П’ЯТЬ КОПІЙОК

ЧИ ДОРЕЧНІ РОЗВАГИ
ПІД ЧАС ВІЙНИ?
Фестивалі, концерти, ярмарки – це аж ніяк не
весь перелік заходів, які щотижня проходять
в країні і в нашому місті зокрема. Тільки
переглядаючи новини, наче потрапляєш
у реальність, де йде війна, гинуть люди,
вулицями їздять танки, а снаряди поцілюють
просто в будинки. Багато хто замислюється
над питанням: а чи доцільне проведення
таких розважальних заходів? «Хроніки
Любарта» вирішили з’ясувати, що про це
думають лучани.
Анна, у декретній
відпустці:
– Вважаю, що різноманітні
концерти та фестивалі
нині проводити не варто.
Не розумію, як люди можуть
розважатися, коли в країні
війна. Тому я категорично
проти цього.
Олег, підприємець:
– Я проти проведення
усіх концертів та заходів,
крім патріотичних, які
згуртовують людей.
Виграємо війну – тоді будемо
пити. Краще нині на цьому
зекономити і придбати
бронежилет.
Тетяна, у декретній
відпустці:
– Думаю, що варто. Не бачу
нічого поганого в тому, що
люди відпочивають. Скільки ще
триватиме війна, організована
політиками, – невідомо. Людям
треба відволіктися. Життя
у місті не має припинятися.
Тому не варто впадати в депресію. Активний
відпочинок стимулює до праці.
Юрій, пенсіонер:
– Хай у якому форматі проходять усі ці заходи, на них виділяють значні кошти. Тому краще
усі гроші, які йдуть на фестивалі
та концерти, скерувати на
потреби АТО. Там вони більше
потрібні, ніж нам тут.
Зоя, мистецтвознавець:
– Якщо це національні,
патріотичні фестивалі, які
несуть національну ідею,
то такі заходи проводити
потрібно. Бо нині війна іде не
тільки на передовій, а й в тилу.
Тому треба підтримувати дух
людей. Патріотичність та
згуртованість треба формувати культурою. Якщо
ми будемо тільки скиглити та плакати, бо в країні
війна, то у нас будуть кепські справи. Тому вважаю,
що з національною ідеєю фестивалі потрібні
українцям. Якщо ж люди зібралися наїстися та
напитися, то це ганебно. Зараз не час для свята.

ВОЛИНЯНИ МЕНШЕ ПАЛЯТЬ ГАЗУ,
ВТІМ БІЛЬШЕ БОРГУЮТЬ
С

поживачі газу у Волинській
області в першому кварталі 2015
року зменшили використання
газу на 18,3% порівняно з аналогічним
періодом минулого року. Газовики
нарікають, що за такої тенденції потрібне
збільшення тарифу, оскільки Національна
комісія, що здійснює регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг, визначаючи нинішній тариф,
брала до уваги більше споживання газу.
Втім уже нині через підвищення ціни на
блакитне паливо борги жителів області
значно зросли.

За повідомленням прес-служби ПАТ «Волиньгаз», у січні-березні 2015 року волиняни
спожили майже 192 мільйони кубометрів
природного газу. Зменшення обсягів характерне для всіх категорій споживачів. Установи та організації, що фінансуються з державного бюджету, зменшили використання газу
на 36,6%, релігійні організації – на 32,6%,
промислові і комунально-побутові підприємства – майже на 28%, підприємства теплокомуненерго – на 22,2%.
Волиняни, які використовують газ для
побутових потреб, спожили найбільший
його об’єм – майже 117 млн куб. м газу, але
це на 16,4% менше, ніж у січні-березні 2014
року.
– Така чимала економія газу стала можливою завдяки кільком факторам. Це і заходи місцевої влади з енергозбереження, і частковий перехід споживачів на альтернативні
види палива, і нетипово тепла погода, – зазначив голова правління ПАТ «Волиньгаз»
Мирослав Коротя.
Втім, зі слів Короті, утримання газотранспортної системи фінансується за рахунок
тарифів на транспортування і постачання
газу, які на сьогодні залишаються некоректно
розрахованими і не покривають витрат на
обслуговування газопроводів, встановлення
лічильників та багато інших видів робіт.
У «Волиньгазі» кажуть, що фактичне скорочення споживання газу в І кварталі виявилося значно більшим, ніж очікувалося при
затвердженні тарифів НКРЕКП. До того ж,
обсяги транспортування і постачання при-

Борги волинян за газ склали 64,4 млн грн

ПРОЕКТ

ЛУЦЬК ОБРАНО ПІЛОТНИМ
МІСТОМ ДЛЯ СПІЛЬНОГО
ПРОЕКТУ З ЄВРОПОЮ

5 травня до Луцька з триденним
робочим візитом завітали
регіональний координатор
Організації міст всесвітньої
спадщини в Європі Маттіос Ріпп,
національний координатор
програми Олександр Буценко та
національні експерти – Валентина
Дем’ян і Тетяна Опришко.
Луцьк було обрано пілотним
містом для реалізації спільного проекту Ради Європи і Європейської
Комісії «Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами» COMUS.

газу. Тепер споживачам без лічильника розраховуватимуть споживання газу так: плита
газова за наявності гарячого водопостачання
– 3 куби на 1 особу, плита газова без гарячого водопостачання та газового водонагрівача
– 4,5 куба на 1 особу, плита газова і газовий
водонагрівач – 9 кубів за 1 особу.
У «Волиньгазі» пояснюють, що за такого
підходу є ситуативна вигода для споживачів
без лічильника і знищення мотивації його
ставити. Однак нарахування обіцяних державних компенсацій за спожитий газ буде
суттєво зменшено, оскільки пільги та субсидії покривають лише встановлені нормативи.
Це означає, кажуть в прес-службі установи,
що накопичення боргів триватиме, бо все,
що спожито понаднормово, споживач сплачує самотужки і за повною вартістю.
На сьогодні субсидії отримують понад 86
тисяч волинян, але після зміни порядку їх надання ця кількість може збільшитися щонайменше утричі. Аби отримати субсидію, треба
заповнити бланк заяви і декларації, які мали
би надійти на поштові адреси споживачів, та
подати до місцевих управлінь соціального
захисту населення. Детальнішу інформацію
про стан особового рахунку, порядок нарахування пільг і субсидій можна дізнатися у
Контакт-центрі ПАТ «Волиньгаз» за номером (0332) 280 104.

родного газу в січні-березні складають 44%
від річного, а нові тарифи будуть діяти тільки 9 місяців (з 1 квітня). Тож, якщо тарифи
не буде переглянуто, компанія у 2015 році
отримає збитки орієнтовно в 52,3 млн грн.
Відповідно, у підприємства не буде достатньо
ресурсів для нормальної роботи.
Водночас на кінець опалювального сезону жителі Волинської області вже накопичили 64,4 млн грн боргів за природний газ. Порівняно з початком опалювального періоду,
ця цифра збільшилася на 12,5 млн грн.
Зростання боргів за газ більше, ніж на
24%, безпосередньо пов’язане з різким підвищенням ціни та зниженням соціальних
нормативів споживання газу у жовтні 2014
року, пояснюють газовики. З 1 квітня 2015
року ціна знову зросла – цього разу майже у
шість разів.
«Найбільше проблем з оплатою палива
у власників великих будинків, які не могли
раніше претендувати на державні компенсації. Але тепер майнових обмежень нема, тому
варто поспішати з розрахунками за газ, адже
боржникам субсидій не надають», – зауважує
заступник голови правління з постачання та
обліку газу Андрій Карпомиз.
Разом із тим, Кабмін 29 квітня оприлюднив Постанову № 237, якою вчергове вдвічі
зменшує норми споживання природного

«Радий, що саме наше місто
стало пілотним проектом, адже ми
докладаємо максимум зусиль, аби
зберегти історико-культурне надбання Луцька, популяризувати його,
зацікавити туриста завітати до нас»,
– зауважив під час зустрічі міський
голова Микола Романюк.
Проект буде спрямовано на реставрацію пам’ятників, будівель та
інших об’єктів культурної спадщини, а також на розробку технічної
документації. Крім того, реалізація
цього проекту дозволить залучати
додаткові інвестиції з інших міст та
Європи.

Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газету

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

23,88 грн
на 6 міс. – 47,76 грн
на 3 міс. –

Передплатний
індекс –

49831

Вартість передплати вказана
зку
без урахування послуг поштового зв’язку

7,96

грн
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УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ
ВИПЛАТЯТЬ ПО 300 ГРИВЕНЬ

«ФРОНТОВІ» ГРОШІ

У

Луцьку діє Комплексна
міська програма соціального
захисту населення на 20112015 роки, на виконання заходів якої
департамент соціальної політики
проводить щомісячну виплату стипендій
для учасників бойових дій, яким
виповнилося 90 і більше років, у розмірі
300 гривень кожному.
З метою підтримки громадських організацій і об’єднань ветеранів та інвалідів
війни Луцька щорічно з міського бюджету
виділяють кошти для здійснення їх статутної діяльності. Цьогоріч виділено 100 тисяч
гривень.
На виконання заходів Програми щорічно
надається одноразова фінансова допомога
ветеранам війни з нагоди відзначення визначних дат. Так, бюджетом міста на 2015 рік до
Дня ветерана та з нагоди відзначення річниці
визволення Волинської області від фашистських загарбників заплановано виплатити
20,5 тисяч гривень матеріальної допомоги.
Також, відповідно до медичних рекомендацій, ветеранів війни безплатно забезпечують путівками на санаторно-курортне лікування. Цього року департамент соціальної
політики закупив 88 путівок.
Також проведено виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня на суму
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ПЕРЕБІР

ВОДІЇВ ПРОСЯТЬ
УТРИМАТИСЯ ВІД
ПАТРІОТИЗМУ НА
АВТОНОМЕРАХ

Працівники Державтоінспекції просять не
заклеювати автомобільні номери чи змінювати
їх форму, адже цим можуть скористатися
провокатори.

понад 4,1 мільйона гривень у таких розмірах:
1) інвалідам війни та колишнім малолітнім
в’язням концентраційних таборів, ґетто та
інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин: інвалідам війни I групи – 2835 гривень; інвалідам
війни II групи – 2475 гривень; інвалідам війни III групи – 2200 гривень; 2) учасникам

БАТОГОМ І ПРЯНИКОМ

БОРЦЯМ З КОРУПЦІЄЮ
ПІДВИЩАТЬ ГОНОРАРИ
Кабмін дозволив МВС здійснювати
виплату грошової винагороди у сумі 30
тисяч гривень особам начальницького
складу та працівникам, які здійснюють
досудове розслідування про корупційні
та інші тяжкі та особливо тяжкі злочини.
Про це йдеться у постанові від 7 квітня 2015 року, пише «Економічна правда».
Згідно із документом, розмір грошового забезпечення (заробітної плати)
осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, з урахуванням грошової винагороди
не може перевищувати 30 тисяч гривень
з розрахунку на місяць.
Крім того, грошова винагорода не
враховується під час обчислення місячного грошового забезпечення (середньої
заробітної плати) у всіх випадках її збереження згідно із законодавством і під час
обчислення розміру грошового забезпе-

7 травня 2015 року

чення (заробітної плати) для призначення
пенсії та одноразової грошової допомоги у
разі звільнення.
Також міністерству доручено затвердити у тижневий термін перелік посад осіб
начальницького складу та працівників
Головного слідчого управління МВС, які
здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях про корупційні
та інші тяжкі й особливо тяжкі злочини та
мають право на отримання грошової винагороди відповідно до цієї постанови.

бойових дій – 875 гривень; 3) членам сімей
загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам)
померлих учасників бойових дій, учасників
війни і жертв нацистських переслідувань,
визнаних за життя інвалідами від загального
захворювання, трудового каліцтва та з інших
причин, які не одружилися вдруге, – 440 гривень; 4) учасникам війни – 160 гривень.

Зокрема, в УДАІ у Волинській області нагадують
про заборону змінювати форму, позначення, колір і
розміщення номерних знаків, наносити додаткові позначення або закривати їх.
«Державтоінспекція звертається до громадян!
Правоохоронцям зрозуміле бажання людей заявити про свою громадянську позицію, розмістивши державну символіку на власному транспорті,
однак просимо враховувати також і вимоги
закону, згідно з яким номер для безперешкодної
ідентифікації має бути видимим», – повідомляють
в автоінспекції.

ПАМ’ЯТЬ

У ЛУЦЬКУ
ЗАПРОВАДИЛИ
ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ
ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ
БІЙЦІВ АТО
Міський голова Микола Романюк ухвалив
рішення встановити 22 травня Днем
вшанування пам’яті лучан, які загинули під час
антитерористичної операції. Про це повідомляє
інформаційний відділ Луцької міської ради.
«22 травня минає рік, коли ми хоронили
Героїв, які загинули під Волновахою. Саме тоді
ми відчули, що війна прийшла в кожну українську родину. Тисячі людей зібрав того дня Театральний майдан, не було жодного байдужого,
у кого не боліла б душа чи не текли гіркі сльози
втрати. Для мене особисто у цей день, рік тому,
почався новий відлік часу: до і після», – зазначив Микола Романюк.

Відповідно до ч. 6 ст. 121 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, на водіїв, які
вчинили зазначені правопорушення, може бути
накладено штраф у розмірі від 170 до 255 гривень.
За повторне вчинення – від 255 до 510 гривень або
громадські роботи на строк від 30 до 40 годин з
оплатним
вилученням транспортного засобу або без
ПРОТИСТОЯННЯ
такого.
«Особливо наголошуємо на дотриманні встановлених вимог напередодні відзначення річниці завершення війни, коли таким виявом патріотизму можуть
скористатися провокатори та злочинці для вчинення
протиправних дій», – зазначають в ДАІ.

ПРИВІЛЕЇ

У ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
ВЕТЕРАНІВ
БЕЗПЛАТНО
ВОЗИТИМУТЬ
НА ТАКСІ

Колективи служби «Сім-таксі», «Максим-таксі» та
«Морячок-таксі» вирішили 9 травня безплатно
перевозити ветеранів війни, учасників бойових
дій та прирівняних до них категорій громадян,
повідомляє інформаційний відділ Луцької
міської ради.
Ветеранів перевозитимуть безплатно з 8:00
до 20:00 за умови пред’явлення відповідного посвідчення.

НЕ МИНУЛО Й ПІВРОКУ

СТАРА ВИЖІВКА
ТЕПЕР З ГОЛОВОЮ

Головою Старовижівської райдержадміністрації
став Анатолій Бринчук.
Розпорядження про призначення нового керівника району 28 квітня 2015 року підписав Президент
України Петро Порошенко. Анатолій Бринчук уже не
перший рік працює державним службовцем. Зокрема,
до того, як очолити РДА, він був начальником управління агропромислового розвитку Старовижівської
райдержадміністрації.
А з березня 2005-го до червня 2011 року обіймав
посаду заступника голови райдержадміністрації. В
кінці 90-х був головою Поліської сільської ради.
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7 травня 2015 року

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ
МІСТА ЛУЦЬКА
ТА ОБЛАСТІ!
Управління Служби безпеки України у Волинській області звертається до жителів
та гостей Волині з проханням зберігати
пильність та дотримуватися заходів безпеки під час вихідних та святкових днів.
Службою безпеки України разом
з іншими правоохоронними органами
посилено заходи з охорони потенційно
вразливих об’єктів та місць масового
скупчення людей. Розроблено комплекс
дій, спрямованих на своєчасне виявлення, запобігання та припинення можливих терористичних виявів.
У разі виявлення зброї, вибухових
пристроїв, підозрілих об’єктів, наявності
інформації про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, про
наміри здійснення сепаратистської й терористичної діяльності просимо негайно
звертатися до Служби безпеки України.
Максимальне запобігання небезпечним для здоров’я і життя людей
ситуаціям залежить від кожного з вас.
Нагадуємо основні правила поведінки
у випадку виникнення небезпечних
ситуацій.
У разі виявлення підозрілого
предмету:
– повідомте про факт правоохоронні
органи та викличте «Швидку допомогу»
і аварійну службу;
– не наближайтеся, не торкайтеся, не
розкривайте, не переміщайте знахідку,
не заливайте її рідиною, не засипайте
піском, не користуйтеся поблизу радіо- і
електроапаратурою, переговорними
пристроями та мобільними телефонами;
– відведіть людей якнайдалі від місця
перебування підозрілого предмета.
У випадку можливої загрози вибуху потрібно негайно організувати і забезпечити виконання таких основних заходів:
– викличте на об’єкт пожежних, «Швидку допомогу», рятувальників, комунальні служби;
– якщо є постраждалі, то до прибуття
«Швидкої допомоги» надайте їм першу
медичну допомогу;
– у разі виникнення пожежі потрібно
вжити заходів з її гасіння власними
силами за допомогою наявних протипожежних засобів.
У разі захоплення заручників:
– по можливості негайно повідомте
правоохоронні органи;
– не вступайте в переговори з терористами, по можливості виконуйте їхні
вимоги, якщо це не пов’язано із заподіянням шкоди життю і здоров’ю людей.
Пам’ятайте, що зволікання та
недбалість у разі загрози вчинення вказаних вище злочинів може призвести до
людських жертв!
В Управлінні СБУ у Волинській
області цілодобово діє гаряча лінія: 033224-40-25, 097-791-19-11, або телефонуйте
на номер 102.
Прес-служба УСБУ
у Волинській області

НОВОВВЕДЕННЯ

З

1 травня уряд запровадив
надання житлових субсидій
за спрощеним порядком.

Субсидію для відшкодування витрат на оплатуу житлово-комунальних
у
послуг призначають
чають на 12 місяців одному з членів домогосподарства, на
якого відкрито
о особовий рахунок за
місцем реєстрації,
ації, або особі, яка не
зареєстрована,
а, але проживає у житловому приміщенні
щенні на підставі договору оренди житла, і на яку відкрито
особові рахунки
ки зі сплати житловокомунальних послуг.
Заявник, особа якого посвідчується паспортом або
іншим документом,
ментом, подає
заяву та декларацію
арацію про доходи і витрати
и осіб, які зареєстровані або проживають
за вказаною адресою.
Подання інших
их документів не передбачередбачено, крім договору
говору
оренди житлаа та
довідок про доходи за шість
ть
попередніх міісяців. Заяву та
декларацію можна
ожна надіслати поштою.
У заяві про
о призначення житлової
субсидії потрібно
ібно вказати прізвище,
ім’я, по батькові
ові заявника, зареєстроване місце проживання,
роживання, контактний
телефон, серію
ю і номер паспорта та ким
і коли виданий, реєстраційний номер
облікової картки платника податків.
А також підкреслити, на який вид по-

ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ
ЗА СПРОЩЕНИМ ПОРЯДКОМ?

слуг
треба
призначити субсидію,
вказати найменування організацій,
що надають послуги, й
зазначити номери особових
б
рахунків на житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я. На-

обліку
явність або відсутність засобів
засо
потрібно зазначити в графі «Примітки».
У випадку, якщо для призначення
при
рішення косубсидії потрібне окреме ріш
місії з питань призначення державних
д
допомог, заявник має дати згоду на
розгляд його заяви. А та
також заявник та особи, які заре
зареєстровані
житловому
чи проживають у ж
приміщенні, дають згоду на
обробку персональних
даперсонал
них про сім’ю, доходи
та
д
майно, що потрібні
потрібн для призначення субсидії.
субсиді У разі
зміни обставин, як
які можуть
вплинути на визначення
ви
права на отримання
манн субсидії та
т розміру
обов’язкової
обо
ч а с т к и
оплати
за
оп
комуналько
ні послуги, заявник
з о б ов ’ я з у є т ь с я
про це протягом
місяця повідомити департамент соціальної політики
політики.
У розділі I Декларації про
пр доходи
і витрати осіб,
іб якіі звернулися по призначення житлової субсидії, треба
вказати прізвище, ім’я, по батькові

заявника та осіб, які зареєстровані
або проживають у приміщенні, дату
їхнього народження та реєстраційний номер облікової картки платника
податків. Також треба надати характеристику житла: вказати загальну
площу житлового приміщення, індивідуальний чи багатоквартирний будинок, кількість поверхів у будинку.
У розділі II заявник вказує всі
види доходів осіб, які зареєстровані за
вказаною адресою, суми доходів за попередній рік без урахування податку з
доходів фізичних осіб із зазначенням
установи, організації, підприємства, де
отримується дохід. Якщо особа отримує пенсію з Управління Пенсійного
фонду України у Луцьку або допомогу,
яка призначена департаментом соціальної політики, можна не вказувати
суму, а лише зазначити вид доходу та
назву установи.
У розділі III зазначається інформація про одноразову купівлю майна
або оплату послуг протягом 12 місяців
перед зверненням на суму, яка на дату
купівлі перевищує 50 тисяч гривень.
Під час заповнення Декларації заявник зобов’язується повернути надміру нараховану суму субсидії в подвійному розмірі у випадку подання
недостовірних відомостей про доходи і витрати осіб, які зареєстровані у
житловому приміщенні.

ВИКРИТТЯ

АКТИВІСТИ ПОКАЗАЛИ, ЯК В ОДЕСІ
ОБЛАШТУВАВСЯ НАРДЕП КІВАЛОВ
Активісти Всеукраїнської громадської
організації «Автомайдан» за допомогою
квадрикоптера зняли на відео
фешенебельний будинок колишнього
народного депутата від Партії регіонів, нині
позафракційного Сергія Ківалова. Відео
одеського «замку» екс-регіонала вони
виклали на «YouTube», повідомляє «Zaxid.net».
Офіційно будівля вважається «комплексом Міжнародного Гуманітарного Університету (МГУ)».
Автомайданівці зазначають, що будинок
з причалом та тенісним кортом відомий серед одеситів як «Будинок Гаррі Потера».

«Побудований він просто на березі моря,
що, звичайно, заборонено. Але що таке закони для Серьожи Кидалова? А ніщо! Доведено 2004 роком, за який він мав давнимдавно сидіти, а не навчати далі студентів
«юриспруденції», – йдеться у повідомленні
активістів.
На території маєтку облаштовано тенісний корт, причал з яхтами та кілька будинків.
«Хоча, якщо ви намагатиметеся потрапити на територію цього «навчального»
закладу, то вас тепло зустрінуть його «випускники» характерної зовнішності», – зауважили автомайданівці.

ОГОЛОШЕННЯ

ТЗОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ВОЛИНЬ»

(43016, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 2)

ОГОЛОШУЄ ПРО НАМІРИ

отримання дозволів на викиди
забруднювальних речовин від
стаціонарних джерел об’єктів (котелень),
що розташовані за адресами:
– ЗОШ І-Ш ступеня, Камінь-Каширський
район, с. Раків Ліс, вул. Шкільна, 4;
– Торчинський професійний ліцей, Луцький район, смт. Торчин, вул. Незалежності, 55;
– ЗОШ І-Ш ступеня, Горохівський район,
м. Берестечко, вул. Козацька, 10;
– Берестечківська районна лікарня № 2,
Горохівський район, м. Берестечко, вул.
Незалежності, 69;

– ПТУ № 27, Горохівський район, м. Берестечко, вул. Незалежності, 110.
Підприємство провело реконструкцію
котелень із встановленням твердопаливних котлів типу «АRS-400», «ARS-500»,
«ARS-600», «Kalvis-600» для використання альтернативного палива (дров). Котли
обладнано пилоочисними установками –
батарейними мультициклонами «МС-8»,
«МС-6»). Котли, що працювали на природному газі, – консервуються.
У процесі спалювання твердого
палива (дров) в атмосферне повтіря виділяються димові гази, що містять діоксид азоту, оксид вуглецю, тверді суспендовані речовини, метан; парникові

гази – діоксид вуглецю, НМЛОС.
У результаті розрахунків, визначених на основі фактичних та розрахункових потужностей викиду, встановлено,
що в межах впливу об’єктів (котелень)
концентрації шкідливих речовин у приземному шарі атмосферного повітря не
перевищують гігієнічних нормативів.
Якість атмосферного повітря відповідає гранично припустимому вмісту
забруднювальних речовин, при якому
відсутній негативний вплив на здоров’я
людини та на стан навколишнього природного середовища.
За своєю діяльністю об’єкти не
можуть бути небезпечними джерелами впливу на навколишнє природне
середовище. У разі виникнення аварій-

них ситуацій ризик беззворотних втрат
щодо навколишнього середовища несуттєвий через незначні об’єми впливу
і тривалості їх дії. Очікуваний вплив
господарської діяльності вважається
припустимим.
Із зауваженнями та пропозиціями
впродовж одного місяця від дня опублікування повідомлення звертатися:
– у Горохівську райдержадміністрацію (м. Горохів, вул. Шевченка, 17,
тел. 2-13-53);
– у Луцьку райдержадміністрацію
(м. Луцьк, вул. Ковельська, 53, тел. 7280-79);
– у Камінь-Каширську райдержадміністроацію (м. Камінь-Каширський,
вул. Волі, 2, тел.2-33-32).

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

11 ТРАВНЯ
УТ1

06.00 Літургія зі СпасоПреображенського собору в
Києві
07.35 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
08.00 Хочу бути
08.20, 12.25 Школа Мері
Поппінс
08.35, 12.05 Казки Лірника
Сашка
08.50, 12.15 Мультфільм
09.00 Вічне
09.20 Серіал «5 баксів.net»
09.35 Василь Попадюк та його
Papa Duke Band
11.50 Нотатки на глобусі
12.45 Музична академія Junior
14.10 Вікно в Америку
14.40 Х/Ф «ДАЛЕКО ВІД
ВІКНА»
17.00, 20.30, 20.35, 00.40,
02.20 Д/ф
17.35 Х/Ф «ЗАЛІЗНА СОТНЯ»
19.25 Перша шпальта
19.55 Дорогі депутати
21.20, 05.00 Новини
22.00 «Подорожні» з Ольгою
Герасимюк
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
00.05 Спецпроект «ЄДИНА
КРАЇНА. UNITED COUNTRY»
01.20 Т/с «Чорна Рада»
02.45 ТелеАкадемія
03.50 Т/с «Час збирати
каміння»

ВІВТОРОК

12 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 00.05 Спецпроект
«ЄДИНА КРАЇНА. UNITED
COUNTRY»
06.30 Музичне турне
07.35 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
08.10, 14.15 Як це?
08.35, 13.45 Казки Лірника
Сашка
08.50, 13.55 Мультфільм
09.00 Вічне
09.20, 09.35, 16.55, 18.55,
00.40 Д/ф
10.20 «Подорожні» з Ольгою
Герасимюк
11.30 Д/с «Мій новий дім Корея»
12.00 Уряд на зв’язку з
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.00, 18.30, 21.00, 02.30,
05.00 Новини
13.20, 18.05 Час-Ч
14.40 Хочу бути
15.25 Фольк-music
16.30 Книга ua
18.15, 02.20 Новини. Світ
20.00 Про головне
21.35, 05.35 Спорт
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
01.20 Т/с «Чорна Рада»
02.50 ТелеАкадемія
03.55 Т/с «Час збирати
каміння»

Хроніки ЛЮБАРТА
№17 (218)
1+1

06.55 «ТСН-Тиждень»
08.25 Х/Ф «ПРО ВОВКА
ПРОМОВКА»
10.00 «Розсміши коміка»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
19.30, 01.15 «Телевізійна
служба новин»
20.30 Д/ф
21.30, 02.15 Х/Ф «БЕРЕГИ»
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
07.00 Т/с «Ментівські війни-5»
15.00 «Люстратор 7.62»
16.00 Х/Ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-4»
19.00 Х/Ф «ГОРЕЦЬ»
21.30 Х/Ф «ГОРЕЦЬ-2»
23.30 Х/Ф «ГОРЕЦЬ-3»
01.50 Х/Ф «ЯРОСЛАВ
МУДРИЙ»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05, 04.25 Т/с «Королева
бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10, 03.05 Т/с «Моя кохана
Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22.00 «Чотири весілля 4»
23.35 Х/Ф «РОЗВІДКА»
00.30 Х/Ф «ПЛАН УТЕЧІ»
02.20 Т/с «Терпкий смак
кохання»
05.10 «Служба розшуку дітей»

2+2
06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
12.50 Х/Ф «ГОРЕЦЬ»
15.10 «6 кадрів»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Ментівські війни-6»
21.25 1/2 Ліга Чемпіонів.
Барселона - Баварія
23.40 Про Лігу Чемпіонів +
огляд ігрового дня
00.40 Х/Ф «ГОРЕЦЬ-2»
02.15 Х/Ф «МОСКАЛЬЧАРІВНИК»

ІНТЕР
06.00 «Спецпроект. День
Перемоги. Повернення»
06.50 «Мультфільм»
07.15, 20.00 «Подробиці»
07.50 Х/Ф «ЧИСТЕ НЕБО»
10.00 Х/Ф «ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ»
12.00 Т/с «Наказано знищити.
Операція «Китайська
скринька»
15.35 «Чекай на мене»
17.45 Новини
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
20.30, 05.30 Д/ф
21.15 Т/с «Любов і розлука»
23.05 Т/с «Завжди говори
«Завжди»
00.50 Т/с «Територія краси»

МЕГА
09.20, 10.10 Д/ф
11.00 Танки. Великі битви.
Битва за Туніс
12.00 Танки. Великі битви.
Битва за Італію
13.00 Танки. Великі битви
14.00 Дикий Індокитай
16.00 Дикий Індокитай. Таїланд
17.00 У пошуках пригод. Перу
17.50 У пошуках пригод. Кенія
18.40 Шукачі. Привиди
Третього Рейху
19.40 Шукачі. Секретний
тунель
20.30 Танки. Великі битви.
Танкові битви в Північній Італії
21.30 Танки. Великі битви.
Міхаель Віттман: танковий ас
22.30 Танки. Великі битви.
Хохвальдська улоговина
23.30 Європейський покерний
тур
00.20 Очима слідчих
01.20 Кримінал: великі
таємниці

ІНТЕР
05.55, 20.00 «Подробиці»
06.25 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Готель «Президент»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.45, 16.15, 22.50 Т/с «Завжди
говори «Завжди»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
21.00 Т/с «Любов і розлука»
00.40 Т/с «Територія краси»
05.10 Д/ф

МЕГА
07.20, 14.00 У пошуках істини
08.10 Правила життя. Товари
масового ураження
09.00 Містична Україна
09.50, 15.40 Їжа богів
10.40 У пошуках пригод
11.30 Дикий Індокитай. В’єтнам
12.20 Мисливці за зміями
13.10 Вижити попри все. К’єро
16.30 Скарби зі звалища
17.30, 21.00 Аляска: школа
виживання
18.20 У пащі акули
19.10 У пошуках пригод. Замбія
20.00 Скарби зі звалища.
Підводний човен
20.30 Скарби зі звалища.
Пейнтбольний кулемет
21.50 Вижити попри все.
22.40 Дивовижні миті життя
23.30 Загадки Всесвіту.
Інопланетні супутники
00.20 Очима слідчих
01.20, 02.10, 03.00, 03.50,
04.40, 05.20 Д/ф
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СТБ
06.00 У пошуках істини
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.35, 18.50 «За живе!»
09.50 Т/с «Самара»
11.40 «Зіркове життя.
Випробування бездітністю»
12.40 Х/Ф «У БОГА СВОЇ
ПЛАНИ»
14.20 «Битва екстрасенсів»
18.00, 21.30 Вікна-Новини
20.30 Док. фільм «Аеропорт»
22.05 «Детектор брехні 7»
23.35 «Один за всіх»
00.45 Х/Ф «ВАС ЧЕКАЄ
ГРОМАДЯНКА НІКАНОРОВА»
02.15 Х/Ф «ДНІ ТУРБІНИХ»

ТК УКРАЇНА
06.10, 14.20, 15.30, 17.10 Т/с
«Слід»
07.00, 15.00, 19.00, 01.50,
05.30 Події
07.10 Т/с «Лікарка»
18.00, 04.45 Т/с «Безсмертник.
Віра і правда»
19.45 «Говорить Україна»
20.30 Д/ф
21.20 Т/с «Практика»
23.20 Х/Ф «СТАЛІНГРАД»
02.35 Реальна містика
03.15 Т/с «Дорожній патруль10»

СТБ
06.05, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.35, 18.30 «За живе!»
09.45 Т/с «Самара»
11.35 «Зіркове життя.
Народжені в чужому тілі»
12.35 «МастерШеф - 3»
19.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.50 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
01.10 «Один за всіх»
02.15 Х/Ф «ВАЛЕНТИН І
ВАЛЕНТИНА»
03.40 Нічний ефір

ТК УКРАЇНА
06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
11.10 Т/с «Недоторканна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник.
Віра і правда»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Шаман 2»

5

ICTV
06.15 Служба розшуку дітей
06.20 М/с «Муча Луча»
07.00, 19.15 Надзвичайні новини
07.50, 09.15 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.35 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.30, 04.05 Т/с «Революція»
12.30, 13.20 Х/Ф «ДАЧНА
ПОЇЗДКА СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»
14.35, 16.20 Х/Ф «МЕРСЕДЕС»
ТІКАЄ ВІД ПОГОНІ»
16.40 Х/Ф «ПОВІТРЯНИЙ
МАРШАЛЛ»
18.45 Факти. Вечір
20.30 Д/ф
21.20 Х/Ф «СІРІ»
23.30 Х/Ф «НЕВІДОМИЙ»
01.30 Х/Ф «МІСТ ЧЕРЕЗ РІЧКУ
КВАЙ»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.03, 07.10, 07.33 Kids
Time
06.05 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.05 М/с «Барбоскіни»
07.12 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.35 Єралаш
09.40 Х/Ф «ПЕРЛИНА ХАРБОР»
13.35 Х/Ф «ПОЛЮВАННЯ ЗА
СКАРБАМИ»
15.45 Х/Ф «2012»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за Ревізором
00.10 Аферисти в мережах
01.20 Х/Ф «ПЕРЕВАГА»
03.30 Абзац!
04.10 Репортер
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Зона ночі

ICTV
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10, 03.25 Т/с «Революція»
11.55, 13.20, 16.50 Т/с
«Дізнавач-2»
14.30, 16.20 Т/с «Чужі крила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Свобода слова
00.20 Х/Ф «ВЕЛИКА КРАДІЖКА»
01.50 Т/с «Тринадцятий-2»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.22, 07.32, 07.55 Kids
Time
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.25 М/с «Барбоскіни»
07.30 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.00, 02.05 Репортер
18.20, 01.25 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «СУТІНКИ»
23.25 Х/Ф «ВАМПІРША»
02.10 М’ясорупка
03.50 Зона ночі
05.40 25-й кадр

ЗІРКОВІ
ОВІ НО
НОВИНИ
ОВИН
НИ
ДЖЕЙ ЛО
Ь
ВИХОДИТЬ
ЗАМІЖ

expres.ua

Д

женніфер Лопес вчетверте
виходить заміж. Її
обранцем став молодий танцюрист
Каспер Смарт. За
словами подруги
Джей Ло, весілля буде в грудні,
о
а обійдеться воно
співачці в три міль-йони доларів. «Вонаа
впевнена, що Каспер
– той самий, її єдиний і неповторний. І вона готова
витратити цілий статок на те, щоб зробити це весілля ідеальним», – розповіла подруга. Відзначимо, що
Дженніфер Лопес і Каспер Смарт зустрічалися з жовтня 2011 року до червня 2014-го. Пара розлучилася на
деякий час, але потім возз’єдналася. Каспер і Дженніфер
не раз потрапляли під приціл папараці, коли виходили з
ресторану, а на католицький Великдень їздили до Мексики з дітьми співачки.

МАТВІЄНКО ВИСТУПИТЬ У
ЛОНДОНІ НА ПІДТРИМКУ
ДІТЕЙ, ЯКІ ВТРАТИЛИ
БАТЬКА В АТО

vidia.org

О

рганізація українських жінок у Великобританії запрошує на благодійний концерт «Квітка-душа» у
Лондоні легендарної української співачки Ніни Матвієнко. Усі зібрані кошти організатори спрямують на потреби дітей, чиї батьки загинули під час конфлікту на
сході України.
Разом із Ніною Матвієнко на концерті виступлять
спеціальні гості: арфістка Аліна Бжежінська, флейтистка Агата Іграс, сопрано Оксана Мавродій і Наталія Ярошовець, піаністки Ольга Жигунова і Юлія Литвинова, а
також Анна Слободянюк та дитячий хор лондонського
Центру юних музикантів.
Нагадаємо також, що 24 травня у Лондоні відбудеться доброчинний концерт Марії Бурмаки, гроші від якого
підуть на протезування рук постраждалого на Донбасі
українського бійця Сергія Товстика.

НЕ СТАЛО ЛЕГЕНДАРНОЇ
МАЙЇ ПЛІСЕЦЬКОЇ

NEWSru.com

У

Німеччині в суботу, 2
травня, внаслідок серцевого нападу померла балерина Майя Плісецька. Артистку, якій було 89 років,
поховають у Росії. А 20 листопада, в день, коли Плісецькій виповнилося б 90 років, у
Великому театрі відбудеться
вечір пам’яті.
«Мені
зателефонував
чоловік балерини Родіон
Щедрін. Вона померла від
важкого серцевого нападу. Лікарі боролися, але нічого
не змогли зробити», – розповів генеральний директор
Большого Театру Володимир Урін.
«Важко про це говорити, в голові поки не вкладається. Буквально днями ми зустрічалися з Майєю Михайлівною в Москві, обговорювали святкування її ювілею
20 листопада, задумували провести грандіозний галаконцерт на її честь. Майя Михайлівна була при повному
здоров’ї, і ніщо не віщувало біди», – зазначив гендиректор Большого.
Урін додав, що Родіон Щедрін зараз переживає глибоке емоційне потрясіння. «Тому з ним зараз дуже важко обговорювати питання ритуалу, але Плісецьку точно
поховають в Росії, це однозначно», – сказав він.

КІНОНОВИНИ
ОВИН
НИ
ДЕВІД ДУХОВНИ.
НИ.
НОВА ДРАМА,,
НОВА РОЛЬ

webblack.net

Н

априкінці травня на
телеканалі
«NBC»
C»
стартує новий проект —
кримінальна драма «Водолій» з Девідом Духовни у
головній ролі. Журналістам ресурсу «Deadline» вдалося дізнатися деякі подробиці про новинку та перекинутися кількома словами
з творцями шоу і зіркою таких культових серіалів, як
«Секретні матеріали» і «Каліфорнікейшн». Уже зараз
можна сказати, що саме прізвище Духовни в титрах
приверне до «Водолія» увагу глядачів, однак у нової
драми є багато інших бонусів, здатних зацікавити навіть серіаломанів зі стажем.
Як зізнався автор проекту Джон МакНамара, спочатку він хотів випустити не телешоу, а серію романів. Книги мали розповісти про поліцейського, який
працює у Лос-Анджелесі за часів з’яви і становлення
сумновідомого вбивці та лідера комуни «Сім’я» Чарльза Менсона. Але потім продюсер Марті Адельштейн
сказав Джону, що це була б жахлива помилка, оскільки романи не передають музику, а музика є важливою
складовою цієї історії.
Приблизно рік тому телеканал «NBC» оголосив про
те, що після завершення знімань у «Каліфорнікейшн»
Девід Духовни візьметься за роботу в новій історичній
драмі. При цьому боси телемережі замовили відразу 13
епізодів нового серіалу, не розмінюючись на оцінку пілота. МакНамара попереджає, що його шоу буде розповідати не тільки про Менсона. За його словами, «Водолій» —
це радше історична белетристика на задану тему.
Дія серіалу починається в той момент, коли герой
Духовни вперше почує ім’я Чарльза Менсона у зв’язку
з його арештом за сутенерство. «Тоді Чарлі Менсон
був ніким», — розповідає Девід. За словами актора,
цей процедурал в стилістиці 60-х сподобався йому
тому, що в ті часи поліція не мала доступу до інформації ЦРУ, за допомогою якої можна легко розкривати
будь-які злочини. «Щоб виконувати свою роботу, копи
мали використовувати тільки власні мізки … І раптом
з’явився Чарльз Менсон і перетворився на чудовисько
просто в них під носом», — пояснює Духовни.
Міркуючи про той історичний період, актор припускає, що саме дії Менсона підштовхнули країну до
змін і подальшого обрання в президенти Рональда
Рейгана, а потім Джорджа Буша-старшого, оскільки
газетні заголовки того часу, в тому числі про вбивство
акторки Шарон Тейт, доносили американцям одне:
«Ось що відбувається, коли хіпі переходять від слів
до справи. Безумство і хаос». На питання про те, чи
не лякають його всі ці моторошні історії про Чарльза
Менсона, Духовни відповів: «Я знімався в «Секретних
матеріалах», мене вже ніщо не лякає».

СТУДІЯ «MARVEL»
ХОЧЕ ПОВЕРНУТИ СОБІ
«ЛЮДЕЙ ІКС»

artnews.in.ua

В

інтерв'ю журналістам порталу «Craveonline» президент «Marvel» Кевін Файгі оголосив про бажання
повернути права на «Людей Ікс», а також підтвердив
чутки про те, що він розглядає можливість приєднання героїв серіалів «Netflix» до кінематографічного всесвіту студії.
«Ми хочемо додати «Людей Ікс» в наш світ, — заявив Файгі. — Проблема полягає в тому, що у студії
«Fox» можуть бути довготривалі плани на цих героїв».
Однак кілька днів тому з'явилася інформація про те,
що компанія «20th Century Fox» може вже найближчим
часом завершити основну сюжетну лінію франшизи,
розпочату в 2000 році першими «Людьми Ікс».
Раніше «Marvel» вдалося досягти угоди зі студією
«Sony» про спільну опіку над іншим популярним персонажем своїх коміксів — Людиною-павуком.
«Я радий, що Шибайголова успішно повернувся у
наш всесвіт, — додав Кевін. — Ми постійно розкладаємо нові іграшки навколо пісочниці, щоб мати можливість будь-якої миті перемістити їх всередину. Кожен
з персонажів наших проектів має шанси з'явитися на
великому екрані».
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СЕРЕДА

13 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 00.05 Спецпроект
«ЄДИНА КРАЇНА. UNITED
COUNTRY»
06.30 Музичне турне
07.35 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
08.10 Книга ua
08.35, 14.35 Казки Лірника
Сашка
08.50, 14.50 Мультфільм
09.00 Вічне
09.15 Про головне
10.10, 00.40 Д/ф
11.30 Д/с «Мій новий дім Корея»
13.00, 18.30, 21.00, 02.30,
05.00 Новини
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
15.00 Хто в домі хазяїн?
15.40 Як ваше здоров’я?
16.15 «Європа співає»
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
21.35, 05.35 Спорт
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
01.20 Т/с «Чорна Рада»
02.50 ТелеАкадемія
03.50 Т/с «Час збирати
каміння»

ЧЕТВЕР

14 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 00.05 Спецпроект
«ЄДИНА КРАЇНА. UNITED
COUNTRY»
06.30 Музичне турне
07.35 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
08.10 Хто в домі хазяїн?
08.35, 13.45 Казки Лірника
Сашка
08.50, 13.55 Мультфільм
09.00 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.30, 17.15, 00.45 Д/ф
11.30 Д/с «Мій новий дім Корея»
12.20 Слідство. Інфо
13.00, 18.30, 21.00, 02.30,
05.00 Новини
13.20, 18.05 Час-Ч
14.10 Музична академія Junior
15.35 Надвечір’я
16.35 Світло
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної
пущі»
20.00 Про головне
21.35, 05.35 Спорт
22.00 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
01.20 Т/с «Чорна Рада»
02.50 ТелеАкадемія
03.45 Т/с «Час збирати
каміння»
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1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05, 04.25 Т/с «Королева
бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35 Х/Ф «РОЗВІДКА»
00.30 Х/Ф «ТОМ CОЙЄР»
02.15 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.25 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
12.50, 19.00 Т/с «Ментівські
війни-6»
15.00 Д/п «Автомобілі в
погонах»
15.50 Д/п «Воїни світу. Ушу»
16.40 «6 кадрів»
21.30 «Хоробрі серця»
00.00 «ДжеДАІ»
00.20 «Секретні матеріали»
00.35 Х/Ф «ГОРЕЦЬ-3»
02.25 Х/Ф «МОСКАЛЬЧАРІВНИК»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.15,
04.00 «Телевізійна служба
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05, 04.25 Т/с «Королева
бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10, 02.15 Т/с «Моя кохана
Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22.00 «Сказочная Русь 2015»
22.30 «Право на владу - 2»
00.35 Х/Ф «РОЗВІДКА»
01.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
12.50 Т/с «Ментівські війни-6»
15.00 Д/п «Автомобілі в
погонах»
15.50 Д/п «Воїни світу. Демони
ночі»
16.40 «6 кадрів»
18.50 24 Тур ЧУ. Чорноморець Металлург 3
22.00 «Буде бій». Д/п «Змішані
бої»
23.20 Х/Ф «ДИКІЙ СХІД»
01.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробиці»
06.25 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Готель «Президент»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.45, 16.15, 22.50 Т/с «Завжди
говори «Завжди»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
21.00 Т/с «Любов і розлука»
00.40 Т/с «Територія краси»
05.15 Д/ф

МЕГА
07.20, 14.00 У пошуках істини
08.10 Правила життя. Вулична їжа
09.00 Містична Україна
09.50, 15.40 Їжа богів
10.40 У пошуках пригод. Кенія
11.30 Дикий Індокитай
12.20 Мисливці за зміями
13.10 Вижити попри все.
Ментавайці. Шамани Індонезії
14.50 Правила життя
16.30 Скарби зі звалища
17.30, 21.00 Аляска: школа
виживання
18.20 Мегакішки
19.10 У пошуках пригод
20.00 Скарби зі звалища
20.30 Скарби зі звалища.
Духова рушниця
21.50 Вижити попри все. Перу.
Загублені племена Амазонії
22.40 Дивовижні миті життя
23.30 Покер. The Big Game
00.20 Очима слідчих

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Готель «Президент»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.45, 16.15, 22.50 Т/с «Завжди
говори «Завжди»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
21.00 Т/с «Любов і розлука»
00.40 Т/с «Територія краси»
05.20 Д/ф

МЕГА
07.20, 14.00 У пошуках істини
08.10 Правила життя.
Упаковка: прихована загроза
09.00 Містична Україна
09.50, 15.40 Їжа богів
10.40 У пошуках пригод. Замбія
11.30 Дикий Індокитай. Таїланд
12.20 У пащі акули
13.10 Вижити попри все
14.50 Правила життя
16.30 Скарби зі звалища
17.30, 21.00 Аляска: школа
виживання
18.20 Мисливці за зміями
19.10 У пошуках пригод
20.30 Скарби зі звалища
21.50 Вижити попри все. К’єро
22.40 Дивовижні миті життя
23.30 Загадки Всесвіту. Темна
матерія та темна енергія
00.20 Очима слідчих
01.20 Бандитська Одеса

СТБ
04.35, 16.00 «Все буде добре!»
06.05, 18.30 «За живе!»
07.05 Т/с «Самара»
08.55 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
11.20 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.55 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
22.35 «Давай поговоримо про
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ВСЕ
ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОРОГИ»
03.00 Нічний ефір

ТК УКРАЇНА
06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
11.10 Т/с «Дім сплячих
красунь»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник.
Віра і правда»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Шаман 2»

СТБ
04.35 Нічний ефір
04.50, 16.00 «Все буде добре!»
06.20, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.55, 18.30 «За живе!»
08.05 Т/с «Самара -2»
09.55 «Моя правда. Бони М.
Шахрайство в стилі «диско»
10.50 «Моя правда Луї де
Фюнес. Сльози коміка»
11.45 «МастерШеф - 3»
19.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.50 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
22.35 «Я соромлюсь свого
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ДІЛОВІ ЛЮДИ»
02.55 Х/Ф «БЕСПРЕДЕЛ»

ТК УКРАЇНА
06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
11.00 Т/с «Танкісти своїх не
кидають»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник.
Віра і правда»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Шаман 2»

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 03.20 Т/с «Тринадцятий-2»
12.00, 13.20, 16.50 Т/с
«Дізнавач-2»
14.30, 16.20 Т/с «Чужі крила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Винищувачі»
00.15 Х/Ф «ВІДСТАВНИК»
01.55 Х/Ф «ЗАМКНЕНИЙ»
04.00 Т/с «Неправдива гра»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.32, 07.55 Kids
Time
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00, 02.35 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.55 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
МОЛОДИК»
23.25 Х/Ф «ПРЕКРАСНІ
СТВОРІННЯ»
02.40 Служба розшуку дітей
02.45 Про що говорять тварини
05.05 Зона ночі

ICTV
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 03.20 Т/с «Тринадцятий-2»
12.00, 13.20, 16.50 Т/с
«Дізнавач-2»
14.30, 16.20 Т/с «Чужі крила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Винищувачі»
00.15 Х/Ф «ВІДСТАВНИК-2.
СВОЇХ НЕ КИДАЄМО»
01.50 Х/Ф «ВІДСТАВНИК»
04.05 Т/с «Неправдива гра»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.32, 07.55 Kids
Time
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00, 02.00 Репортер
08.05 Єралаш
11.55 Т/с «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЬМАРЕННЯ»
23.20 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТІЛ»
02.05, 05.50 Служба розшуку
дітей
02.10 Дорослі як діти
04.30 Зона ночі
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БИТВА ЗА КРІСЛО РЕКТОРА

У ЛУЦЬКОМУ «ПОЛІТЕСІ» НАЗРІВАЮТЬ ВИБОРИ
Ірина КАЧАН

Л

уцький національний
технічний університет
незабаром матиме нового
ректора. Хто ним стане – чи не
найпопулярніша тема у стінах вишу,
та й поза ним.
«Хроніки Любарта» поцікавилися,
хто ж претендує на посаду очільника
одного з найбільших ВНЗ Волині, й діляться враженням від спілкування із
представниками ЛНТУ.
Міністерство освіти й науки України 19 березня оголосило конкурс на заміщення посади ректора Луцького національного технічного університету.
Згідно з повідомленням Міносвіти, в конкурсі можуть брати участь
громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене
звання та науковий ступінь, а також
стаж роботи на посадах науковопедагогічних працівників не менш як
десять років.
На все про все – два місяці з дня
опублікування оголошення. Саме
стільки часу мають усі охочі стати ректором ЛНТУ, аби підготувати й подати
у МОН відповідні документи. Тобто
уже зовсім скоро матимемо офіційних
кандидатів.
Згідно з новим законом «Про вищу
освіту», ректора обиратимуть шляхом
таємного голосування. Свій вибір має
зробити весь викладацький колектив,
а також 15% студентів та 10% технічних працівників.
Варто зауважити, що в структурі
ЛНТУ є три коледжі – Луцький технічний коледж, Ковельський промисловоекономічний коледж і Любешівський
технічний коледж. Відтак і його працівники та представники студентства
теж братимуть участь у голосуванні.
Останні 38 років луцький політех
очолював доктор технічних наук, професор Віктор Володимирович Божи-

дарнік. Останнім часом ректор довго
хворів, а 26 квітня його серце зупинилося. Він пішов із життя за кілька днів
після ювілею, відзначивши 22 квітня
70-річчя.
Утім про перших кандидатів на
посаду, що довгі роки була міцно закріплена за Божидарніком, заговорили ще до смерті екс-ректора.
Чи не найпершим про свій намір балотуватися в ректори ЛНТУ
заявив завідувач кафедри матеріалознавства та пластичного формування
конструкцій машинобудування ЛНТУ,
доктор технічних наук, професор Петро Петрович Савчук, який, окрім
того, є депутатом Луцької міськради
(група «Новий Луцьк»).
«Я був у Міністерстві, подав на
розгляд документи. Наразі є щонайменше чотири кандидати. Принаймні
коли я реєструвався, то був четвертим. Упевнений, що будуть іще кандидати», – прокоментував 43-річний
Петро Савчук «Хронікам».
Також він пояснив, що після подання заяви і потрібних документів
у Міносвіти, він та інші кандидати на
посаду ректора набувають статусу претендентів на заміщення посади ректора. І тільки за два тижні до виборів,
після ретельної перевірки, у Міносвіти
офіційно назвуть прізвища тих, кого
допущено до участі у виборах.
З етичних міркувань пан Савчук
відмовився називати прізвища ймовірних конкурентів, однак все-таки
зізнався, що налаштований рішуче і
сподівається на перемогу.
«Я упевнений, що в мене є всі шанси перемогти, але все залежатиме від
колективу і чесності самих виборів…
Якщо ми хочемо засвідчити свою європейськість, у тім числі й у ході проведення виборів ректора у виші, то
мусимо забезпечити прозорість цього
процесу. На жаль, у положенні про вибори не прописано, що кандидат не

Вікторія ФУРМАН
Запитайте мене, що
означає бути, наприклад,
сестрою. І я не
роздумуючи розповім
про безкраю відданість,
невичерпне бажання
захистити, щиру радість
від однієї усмішки того
маленького дива, яке
з’явилося в моєму житті три роки тому.
Попросіть пояснити, як це – стати випускником, коли не знаєш, чи мирним буде небо в день
заповітного свята, чи залишиться ще хоча б одна
причина радіти тому, що дорослішаєш так швидко. І я з болем у душі розповім: думати про власне
майбутнє за такого нестійкого для всіх сьогодення інколи видається справжнісіньким егоїзмом.
Поцікавтеся, що вкладаю в поняття «революція», і зустрінетеся з точкою зору, за яку мене,
мабуть, мало хто похвалить: я згадаю усі невиконані обіцянки, удавану турботу про людей,
часто награну, на жаль, жовто-блакитну епопею,
половина учасників якої навіть не усвідомлює
вагомості «найріднішого» стяга.
Мені шістнадцять, і я не стверджую, що все
розумію і трактую правильно, просто намагаюся

має бути причетним до управління
навчальним закладом на момент проведення виборів. Ясна річ, що на того,
хто буде виконувачем обов’язків ректора, автоматично працюватиме адміністративна складова. Тому це мені
неприємно. І цю позицію я озвучив у
Міністерстві. Виконувачем обов’язків
ректора мала б бути людина незаангажована, яка не є зацікавленою особою. Нині саме на стадії затвердження
у МОН виконувач обов’язків ректора.
Донедавна через тривалу хворобу ректора його обов’язки виконувала перший проректор. А тепер, як я розумію,
до 9 травня мають призначити на місце в. о. ректора людину, яка головою
відповідатиме за виборчий процес», –
пояснив Петро Савчук.
Утім з огляду на занепокоєння
Савчука, якого називають одним із
основних кандидатів, йдеться про те,
що виконувачем обов’язків ректора
і надалі лишиться перший проректор Зоряна Герасимчук, рідна донька
покійного Віктора Божидарніка. А у
пані Зоряни, як стверджують джерела «Хронік», теж є ректорські амбіції.
Власне, нічого дивного – балотування
на посаду ректора є цілком закономірним кроком. Тут і кар’єрне зростання,
і продовження родинної справи.
Ми звернулися у приймальню в. о.
ректора, аби дізнатися, чи доктор економічних наук, професор Зоряна Герасимчук подала документи у Міносвіти
і чи спробує посісти крісло свого батька. Утім у приймальні передали: пані
Зоряна на робочому місці й вона не
проти спілкуватися з пресою, однак не
телефоном. Мовляв, приїдьте у ректорат і поговоримо.
Витрачати час журналіста і Зоряни Вікторівни на хвилинний коментар
«Хроніки» не бачили сенсу й зателефонували в. о. ректора на мобільний.
Утім після розмови з пані Зоряною
виник сумнів, що вона справді мала

бажання розмовляти з журналістом.
«Ви знаєте, я не хочу про це говорити, у мене тільки-но батько помер.
Я не буду давати ніяких коментарів,
не хочу про це говорити. Не тривожте
мою душу…» – жалісливим голосом
промовила 43-річна кандидатка на
посаду ректора ЛНТУ, перепросила і
кинула слухавку, так і не відповівши
на прості запитання, які цікавлять багатьох.
Аби більше дізнатися про підготовку до виборів і про кандидатів, ми
зателефонували до голови організаційного комітету з проведення виборів ректора ЛНТУ Миколи Павловича
Ярошевича, який є завідувачем кафедри обладнання лісового комплексу
та ТММ, головою профспілкового комітету працівників політеху. Все-таки
голова оргкомітету мусить володіти
інформацією, якою виш мав би ділитися із громадськістю.
«Ні, я не любитель давати коментарі, тому не буду їх давати. Я нікому
нічого не зобов’язаний говорити. До
мене ніхто із кандидатів не звертався… Мене ці чутки абсолютно не
цікавлять. Ви у мене час забираєте»,
– заявив пан Ярошевич і додав, що
узагалі не знає, за якою процедурою
відбуватимуться вибори ректора.
За такої ситуації «Хронікам» лишається послуговуватися власними
джерелами. А вони стверджують, що
за крісло ректора ЛНТУ, окрім Петра

УКРАЇНЕЦЬ, ЄВРОПЕЄЦЬ?

робити власні висновки. Певна річ, не горланю
на кожному кроці, яким фальшивим, жорстоким, байдужим здається мені довколишній світ з
усіма його «першочерговими» пріоритетами, але
відмовчуватися, коли дають можливість говорити, теж не вважаю правильним.
Саме тому, якщо хтось спитає мене, що
означає бути європейцем, я і тут не брехатиму.
Просто чесно зізнаюся: нема чого сказати. Звертайтеся, коли себе ним відчую, як стане з чим порівнювати.
Доволі дивно, що українці, народжені й виховані в серці Європи, досі не мали шансу називатися європейцями. Нас нарікали сусідами, чужоземцями, гостями – жителі країни калинових
світанків, що красується в самісінькому центрі
цієї частини світу, для всіх дуже довго залишалися «нетутешніми». Надто вже довго, як на мене.
Та чия це вина? Гірко ж визнавати, що наша. Не
цілковито, але дивімося правді в очі – ми таки не
без гріха. До того ж, це не єдина проблема.
Чому? Тому, що з’являється одразу питання:
невже географічне положення – найважливіший
предмет суперечок щодо того, чи українців треба
називати європейцями, й інших сумнівів немає?

Треба бути чесними з собою. Земля, державні
кордони, буферні зони – це все, без сумніву, важливо, потрібно для забезпечення миру й порядку.
Але ж, якщо відкласти карти, підняти шлагбауми
на митних пунктах і, озброївшись словниками
англійської мови, стати частиною Європейської
сім’ї, зникнуть хіба суперечності? Ех-х… Тримайтеся, браття, бо розчарування здатне буде
збити з ніг.
Європа – це не лише гарні дороги, озеленені
міста, розвинена промисловість чи рівень життя, що в рази перевищуює наш. Так, безперечно,
обгортка вже гідна найкрасномовніших похвал,
але ж начинка – ота суть, до якої треба тягнутися всіма силами, – набагато цінніша. І поки ми не
навчимося дорожити не зовнішнім виглядом, а
результатом, внутрішньою рівновагою та стабільністю, європейцями нам, мені здається, не стати.
Не тому, що ми гірші від них чи не спроможні розвиватися. Просто є в українців одна вагома
вада – нам ліньки доводити справу до кінця. Нація невтомних хліборобів, геніальних науковців,
відомих у цілому світі спортсменів… А чомусь
зробити останній, вирішальний ривок зазвичай
не здатні.

Савчука і Зоряни Герасимчук, мають
намір позмагатися іще щонайменше
двоє – Володимир Федорович Дідух
(доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри сільськогосподарських машин) та Ігор Несторович
Бурчак (кандидат технічних наук, доцент, що у 2001-2008 роках керував
кафедрою інженерної та комп’ютерної
графіки в ЛНТУ).
Окрім того, раніше ширилися
чутки про те, що на посаду очільника
вишу може претендувати син покійного ректора, декан факультету бізнесу, доктор економічних наук, професор Тарас Божидарнік. Та в коментарі
«Хронікам» Тарас Вікторович спростував ці чутки й запевнив, що узагалі
не планував балотуватися.
«Кого підтримаю – поки не визначився, адже не бачив ще жодної програми. Коли побачу, що запропонують
кандидати для розвитку університету,
тоді зможу визначитися», – пояснив
рідний брат Зоряни Герасимчук.

******
«Хроніки Любарта» стежитимуть
за підготовкою до виборів у Луцькому національному технічному університеті й сподіваються, що окремі
представники ВНЗ змінять тактику
спілкування з пресою. Вибори ж бо –
справа відкрита і потребує уваги громадськості. Політика навіть в університеті лишається політикою.

Можливо, у цьому полягає для нас особливість поняття «європеєць». Бачити ціль – і досягати її, не спокушаючись ні на що інше. Не все й
одразу, а поступово й виважено. Не пан або пропав – і точно не собака на сіні. Звичайно, я не маю
на увазі, що ми скупі чи гарячкові. Просто чомусь
не вміємо втримувати контроль над ситуацією.
Не той у нас менталітет.
Хочеться, звичайно, розплющити очі одного
ранку, потягнутися, підійти до вікна і побачити
– вулицями у своїх справах поспішають щасливі
люди. І я впевнена, що колись воно так і буде. З демократією, правом вибору, європейськими зарплатами, розвиненою економікою, продуманою системою освіти та новітнім обладнанням у лікарнях.
А ще я впевнена, що навіть тоді, будучи європейцями, ми залишимося собою. Українцями. Бо
– добре це чи погано – ніколи нам не змінитися.
Такі ми вже є: воїни без амуніції, із розкритою
для кожного навстіж душею, без страхітливих
запасів смертельної зброї, зате з надією на краще
й по-дитячому наївною любов’ю до ближнього.
Вірю, колись з по-українськи лукавою посмішкою на вустах відкажу: «Звичайно, я – європеєць.
Просто рідне «безвладдя» мені більш до душі!»
І тоді мій інтерв’юер, обов’язково з доброю
заздрістю, подумає у відповідь: «Ці українці навіть європейці по-особливому!»
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9 ТРАВНЯ:
СВЯТКУВАТИ
ЧИ ЗНАТИ?
Юрій КОНКЕВИЧ
Одним з перших
моїх совкових
напівдисидентських
сумнівів наприкінці
1980-х було
нерозуміння
святкування 70
років революції
1917 року. «Велика
Жовтнева», «Слава Леніну!» і все таке
інше. Тоді чомусь не міг повірити,
що можуть жити поміж нас ті, хто
змінював владу, залазив на броньовика
з Іллічем, чистив гармату «Аврори»
або принаймні засмальцьовував
килимові доріжки у Смольному. «Що ж
тоді вшановувати?» – гарячкувала моя
дитяча допитливість, яка ще, звісно, не
розуміла усієї піарної стратегічності
парадів і демонстрацій з кумачами і
гвоздиками.
У ці дні згадуємо 70 років перемоги над нацизмом. Життя йде поруч із смертю й дуже скоро солдатів
Другої світової, які виганяли нацистів
з України у 1940-ві, не залишиться
між нами. Часто замислююся, кого вітатимемо, коли не стане останнього
справжнього ветерана? Так, є варіант
славити героїв сьогоднішньої війни,
які, як і їхні діди, воюють із нацизмом, що цього разу прийшов зі сходу.
Але все ж – що робити з вшануванням
Перемоги?
Історія сама допомагає із відповіддю. Цими днями інтернет облетіло
фото з російської глибинки, де привітання ветеранам було облямоване
георгіївською стрічкою. Але замість
солдатів Червоної Армії на ньому марширує вермахт. Не думаю, що то була
просто помилка дизайнера. У Росії, та
й в Україні, кілька поколінь донедавна
вважали, що війна – це ніщо. Казочка,
комікс, у ліпшому варіанті – легенда
якась про «наших» і «німців». Епічна історія з фото – ніби квінтесенція
пропаганди, яка десятиліттями використовувала 9 Травня задля створення сотень міфів навколо подій Другої
світової. Власне, мало хто пригадає,
що у перші повоєнні десятиліття цей
день не святкували з брежнєвським
розмахом – люди знали, якою ціною
кувалася та перемога. Добрехалися
«до ручки» й отримали десятки мільйонів зомбі, які бездумно схвалили війну Росії проти України.
Ця війна багато в чому від тотального незнання історії ХХ століття, від
небажання сприймати криваву правду. Тому найкращою шаною загиблим
буде не тільки пам’ять про мільйони
життів, які два маніяки-коротуни кинули на жорна історії. Вірю, що скоро
пригадуватимемо 9 Травня, озброєні
знаннями і величезна кількість українців знатиме, хто і чому розпочав ту
війну, коли вона насправді почалася і
коли закінчилася для українців.
Це буде водночас найбільша шана
полеглим і найболючіший удар по новому божевільному коротунові – майбутньому сусідові Гітлера і Сталіна у
найпекельнішому пеклі історії.

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ ЧИ ДЕНЬ
Наталя СКОРОХОД
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травня – це, мабуть, єдина
дата в історії України, що стала
приводом для найбільших
політичних спекуляцій, суперечок та
навіть міфів. Російські пропагандисти
неодноразово намагалися донести
своїм шанувальникам думки про те,
що для українців цей день взагалі
нічого не означає, що вихідний день
9 травня буде скасовано, пам’ятники
героям – зруйновано, а у Києві замість
урочистих заходів на честь Дня
Перемоги будуть проводити гейпаради.
Втім у квітні Верховна Рада України
визнала 8 травня Днем пам’яті та
примирення, а 9 травня залишила
Днем перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні. Символом пам’яті
перемоги та вшанування жертв Другої
світової війни в Україні, як в усьому
світі, стала квітка червоного маку.
Ми поцікавилися в лучан, чим для
них є 9 травня, що ця дата означає
сьогодні для всієї країни та яку саме
інформаційну політику має провадити
держава щодо подій тих років.

ВІКТОР ВАЛЬЧУК,
правозахисник,
громадський діяч:

– Для мене 9
травня – це День
скорботи та водночас свято наших дідусів та бабусь, які
ще, дай їм, Боже,
здоров’я, живі і
пам’ятають
події
тих днів, років. Я
цілком підтримую та погоджуюся
зі змінами в нашому законодавстві,
а саме – що відтепер 9 травня буде
не Днем Перемоги, а Днем перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні. Щодо значення цієї дати для всієї
країни, можу сказати, що як дата 9
травня, в історичному контексті залишиться назавжди, проте для кожної людини в різних варіаціях. Загалом цей день має стати для України
Днем скорботи, жалоби за тими українцями (а це майже 10 мільйонів людей), які воювали на той час в лавах
радянської армії та спільно з побратимами інших національностей перемогли нацизм.
Щодо інформаційної політики…
«Державні мужі», люди, послухайте та почуйте тих, хто брав участь в
тих подіях! Цікавтеся їхнім життям
та допомагайте не лише напередодні
9 травня, а взагалі, давайте більше
правдивої інформації про ті часи!

ОКСАНА ПЕТРУК,
журналіст
«Громадського. Волинь»:

– 9 травня – це
день скорботи за
тими, хто поклав
життя у війні. Думаю, жодні паради
в такі дні недоречні, бо нема чим
пишатися, а треба

9 ТРАВНЯ ОЧИМА ЛУЧАН

просто пам’ятати. Держава має приділяти більше уваги добробуту ветеранів, а не влаштовувати цього дня
шоу. Щодо символіки, то я ніколи не
носила георгіївських стрічок. У нас є
один найважливіший символ – державний стяг.

АНДРІЙ ОСІПОВ, депутат
Луцької міської ради:

– Для мене
протягом багатьох
років 9 травня –
це «День побєди»,
парад, вожді і вшанування ветеранів.
Так само і для багатьох людей, які
народжені в Радянському Союзі. Отже, це багаторічна
традиція, своєрідний ритуал, який
увійшов у свідомість.
Українська влада має змінювати
ставлення людей до цього: розповідати правду, урочисті заходи влаштовувати 8 травня, вшановувати трагедію
усіх народів у Другий світовій війні
та героїзм людства проти безумств
тоталітарних режимів. Однак з такими речами потрібно бути обережними. Пропонуючи заміну чи новий
погляд на це свято, потрібно пропонувати цілу систему бачень. Але бачень правдивих і без акторства та навіювань. Також не варто скасовувати
відзначення 9 травня. Це мають бути
дві дати: правдива – 8 травня та традиційна – 9 травня. Упевнений, через
5-10 років сформується стійка і правильна традиція, а сам процес впровадження не спричинятиме моральних
страждань чи політичних спекуляцій.
Щодо символіки 9 травня, то це має
бути точно не георгіївська стрічка,
яка в роки Другої світової війни була
атрибутом армії Власова. Думаю, ідея
із символічним зображенням квітки
маку є непоганою. Це одночасно квітка бойових полів і кольору крові. А

також квітка українських традицій. Я
взагалі вважаю, що легше запозичити чужу добру ідею, ніж винаходити і
експериментувати.

вважаю правильним рішенням приєднатися до всього цивілізованого
світу і встановити 8 травня Днем
пам’яті і примирення.

АНДРІЙ ПОПИК, волонтер,
активіст ГО «Автомайдан
України»:

ВАЛЕРІЙ ПЕЛЬЦ, керівник
«Волинської асоціації КВН»:

– 9 травня –
це День жалоби,
День вшанування
пам’яті
десятків
мільйонів загиблих
українців. Про це
мусить пам’ятати
уся нація, бо ми
найбільше потерпіли від цієї війни та найбільше доклали зусиль для її закінчення. Щодо
символіки, то як на мене, підходить
червона калина і чорна вишиванка.

ГРИГОРІЙ ПУСТОВІТ,
депутат Луцької міської ради:

– Саме по собі
свято – День перемоги над німецькофашистськими загарбниками – має
право на існування
і навіть виходячи
з того, що українці заплатили за
цю перемогу мільйонами жертв, ми
зобов’язані вшановувати пам’ять загиблих українців у цій війні та віддавати належне героїзму наших земляків на фронтах Другої світової війни.
Інша річ, що титанічними зусиллями
Комуністичної партії України та Партії регіонів, за сприяння фанатиків
«рускава міра» 9 травня було максимально політизовано і з Дня перемоги перетворено на якийсь такий собі
день торжества мілітарного сегменту
комуністичної ідеології, а останніми
роками ще й на день тотальної переваги «гєоргієвской лєнтачкі рускава
міра» над здоровим глуздом. Тому

– 9 травня – це
дуже важлива дата
для покоління наших дідів, батьків. Сьогодні вона
трошки переосмислюється і набуває
іншого забарвлення. Усе це відбувається не без втручання нашого сусіда,
який намагається «приватизувати»
цю перемогу лише собі. Ми не маємо
йому в цьому допомагати та прибирати зі своєї пам’яті День Перемоги.
Українці мають знати свою ціну перемоги, адже вона не менша, ніж в
інших народів колишнього союзу, а
можливо, і більша. Ми маємо шанувати ветеранів війни, бо вони йшли
за свою країну, не шкодуючи себе.
Вони не знали, чи буде існувати ця
країна і чи будуть жити вони, а просто йшли... Спекуляція на цій темі завжди була комусь вигідна, і точно не
Україні.

ОЛЕГ КОБИЛИНСЬКИЙ,
учасник АТО:

– Я поважаю
День
Перемоги,
адже це наша історія. Напевно, у
кожного в сім’ї є
дідусь чи бабуся,
які брали участь
у тих подіях та
кожному з нас повторювали: «Як добре, що ви живете
в мирний час». Зараз ми живемо не
в мирний час, і ті жахливі історичні
події нагадують нам про те, до яких
втрат призводить війна. У жодному

Хроніки ЛЮБАРТА

ÏÅÐÅÌÎÆÅÌÎ

СКОРБОТИ?
разі не потрібно про них забувати.
Щодо інформаційної політики,
то це болюча тема для України. У нас
свобода слова ніби і є, але все одно
обмежена, у нас багато чого недоговорюють. Нам потрібно постійно нагадувати героїчні вчинки тих років
та порівнювати їх з вчинками героїв
АТО, адже між нами є багато спільного. Також хотілося б, щоб держава
ставилася до тих, хто повертається з війни, з повагою, як ставилися
до героїв у ті роки. Пам’ятаєте, як в
«Тимурі і його команді» діти допомагали сім’ям воїнів? Чомусь зараз
такого немає. А можна ж було за
кожним воїном АТО закріпити класи зі шкіл, де вони навчалися. Отже,
інформаційна політика – це живе
спілкування.

не допустити далі конфлікту, як на
сході, та краще підтримувати наших
хлопців. У нас дуже гарні захисники,
в нас дуже бойові хлопці і якщо, не
дай Боже, ворог полізе й сюди, то
воювати підуть і малі, й великі. Якби
їх ще озброїти краще! Може, українську землю й можна завоювати, але
український народ ніхто не завоює,
бо минають століття, а наш незламний дух живе. Але я не думаю, що
російський агресор наважиться полізти сюди, бо усе населення стало на
підтримку нашого війська, на поміч
державі та за якихось півроку в нас
відродилася справжня армія.

ВАСИЛЬ КУШНІР,
голова Братства ветеранів
ОУН-УПА:

– Цей день
ми, ветерани, відмічали 69 років:
ми звикли, що це
для нас пам’ятний
день, коли можемо
зібратися, згадати
нашу молодість,
пом’янути товаришів, яких вже нема, обміркувати
уроки, що нам дала війна. Росія зараз багато спекулює на цій темі. Путін навіть висловлювався про те, що
Росія могла б перемогти у війні без
допомоги України. Але ті, хто був у
лавах ОУН-УПА, вже у 1944 році
боролися не так проти німецьких,
як поти радянських окупантів. Для
радянської верхівки ця війна була
зовсім чужа, тут не може бути якоїсь перемоги, бо перемога для них
– то залежність України. Весь час у
ці дні антигітлерівська коаліція відзначає перемогу над фашистською
Німеччиною, над гітлерівським режимом. Цей день відзначають навіть
у Німеччині. Тому ми не можемо
віддавати Росії ту перемогу, що ми
отримали. Ми маємо знати про все,
що було найкращого в ті роки: це і
допомога, і підтримка, і патріотизм.
Звичайні люди захищали свої домівки, свої родини, і ми маємо про це
пам’ятати. Зараз відмічаємо 8 травня, як вся Європа – це День скорботи, а 9 травня – це день для ветеранів.
Я думаю, що через кілька років, коли
ветеранів та їхніх дітей не стане, 9
травня не будуть відзначати взагалі,
але поки живі люди і жива пам’ять
про війну, цей день живе.
***
Отже, як бачимо, змінилося
ставлення українців до 9 травня,
наша думка не має нічого спільного
із пропагандою агресивних сусідів.
Але вшанування героїв, загиблих у
ті часи, та пам’ять про них досі
є важливими для українців, як і 70
років тому. Сьогодні в країні знов війна, знов гинуть найкращі, і завдання суспільства – не відмовлятися від
свого минулого та пам’ятати про
біль, аби більш ніколи такого не допустити. Від того, як ми шануємо
своє минуле, залежить і наше майбутнє. Ми пам’ятаємо, пишаємось,
переможемо! Слава Україні!

– Я вважаю, що
треба відзначати
не 9, а 8 травня, як
то робить весь цивілізований світ,
крім колишнього
Радянського Союзу. Саме в цей день
було
підписано
Акт про беззастережну капітуляцію
Німеччини. Для України цей день
– не День перемоги, а День скорботи за тими, хто віддав життя заради
своїх нащадків. Для нас «перемога»
була тільки наполовину, бо залишилася окупація, і вся Україна боролася
з нею ще 10 років до 1955-56 року. У
цій війні Україна втратила найбільше
своїх людей, бо нашою землею війна
прокотилася в один та інший бік, а
після нею тут ще продовжували знищувати все українське. Символіка до
цього дня має бути траурною. Усіх
червоних прапорів треба позбутися.
У нас є свої державні прапори, в нас
є своя незалежна держава, що зараз
воює зі своїм так званим «старшим
братом».

АНТОН КОСТЮК,
учасник Другої світової
війни, ветеран ОУН-УПА:

– Під час Другої світової війни
Україна дуже багато
пережила,
їй найбільше за
всіх дісталося. Ми
страждали багато
й маємо відмітити скорботою цей
день. Сьогодні Росія хоче перетягнути на себе всю славу, наче вони самі
здобули перемогу, а Україна тут ні до
чого. Українці перші вступили в війну, бо в першу чергу німці прийшли
сюди. А що можна говорити про Росію, якщо вони перші повтікали? Повстанська армія також багато чого
зробила й заважала німцеві проводити доставку на фронт, але зараз
про це ніхто не говорить і навіть не
згадує. Українська держава сьогодні
мусить зробити все можливе, аби

ВАДИМ КУДЬ, ветеран
радянської армії у Другій
світовій війні:
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ТОЧКА ЗОРУ

ЧОМУ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
ВІДЗНАЧАЮТЬ 9 ТРАВНЯ

Дмитро Бергер, Канада, «Хвиля»

Я навіть не маю на увазі 8 травня,
що його відзначають у всьому
світі як День Перемоги в Європі. Я
розумію, чому радянське, а тепер і
російське керівництво наполягало
і наполягає на розділенні
понять «Друга Світова війна:
Європейський театр військових
дій» і «Велика Вітчизняна».
По-перше, війна йшла на всій земній кулі, на величезних просторах суші
та океанів, і протистояння Німеччини з Радянським Союзом було досить
важливим, але не єдино важливим її
епізодом. Визнати це означало б визнати себе частиною загального, взаємозалежного процесу, заснованого не на
народному героїзмі й мудрості вождів,
а на об’єктивній реальності ресурсів та
економік.
По-друге, фокус на періоді 19411945 років дозволяє уникати неприємних подробиць попередніх років, коли
Сталін і Гітлер де-факто були союзниками із встановлення нового порядку в
Європі.
Чому ж День Перемоги святкують
у травні, а не в липні або серпні? Яким
чином країна, що з самого моменту свого створення жила переконанням, що
війна неминуча, постійно готувалася
до цієї війни і мала найбільшу армію, не
здобула перемогу на її початку? Яким
чином замість очікуваного тріумфу
Червона Армія зазнала найстрашніших
поразок у світовій історії? Як у ситуації,
де дві країни принаймні десятиліття
готуються до взаємної війни, коли ця
війна нарешті відбувається, сторона з
явною перевагою виявляється повністю розбитою на своїй території?
Коли сталінські й путінські апологети починають бити в себе в груди
і кричати, що Польщу і Францію німці
рознесли за місяць, їм варто тихо нагадувати, що за той же місяць Радянський
Союз було розгромлено, причому неодноразово, в масштабах, що перевищують будь-яку європейську катастрофу,
і якби він не мав майже 200 мільйонів
населення і шостої частини всієї земної
суші, доля його була б зовсім сумною.
Німці виявилися безжальними вчителями. За кожну помилку вони карали
жорстоко. Коли говорять, що Перемога
дісталася великою кров’ю – це не метафора. Хоча варто додати – кров’ю, пролиття якої цілком можна було уникнути
за грамотного керівництва.
Долю війни було вирішено, коли
переживши потрясіння перших днів війни і позбавившись від страху цілком
заслуженого військового перевороту,
Сталін повторив слідом за Черчиллем,
що ні він, ні радянський народ ніколи
не визнає своєї поразки. Під Москвою
командуванню дозволили повернутися
до стратегії і тактики, ґрунтовно розроблених військовими теоретиками, яких
репресували в кінці 30-х, і Вермахт був
уперше беззастережно переможений.
Війна перестала бути блискавичною, і
Німеччина була приречена.
Те, що вона ще три з половиною
роки була здатна не тільки ефективно
відбиватися, але й успішно атакувати,

гідне подиву і, з технічної точки зору
військової справи, напевно, захоплення. Німеччина воювала на два, а точніше, на три-чотири фронти, на воді,
суходолі і повітрі, в Африці і Арктиці
з такими економічними гігантами, як
США і СРСР, що мали доступ до будьяких ресурсів. 70-ту річницю перемоги
могли б святкуватися в році так 2013му, якби не вміння німців вести війну в
нерівних умовах.
Союзники в теорії могли перемогти
Німеччину окремо, але насправді їм довелося це робити разом. І це врятувало
неймовірну кількість життів. Так, і Великобританія, і Радянський Союз, не
кажучи вже про Америку, могли б впоратися поодинці з Гітлером. Але в глобальній політичній грі боротьби один
на один практично не буває. А якщо й
буває, то в такому випадку принесені в
жертву люди зроблять перемогу рівною
поразці. Для відновлення Європи знадобилося ціле покоління. В іншому розкладі це могло б забрати сторіччя.
Ми всі в боргу один перед одним.
У боргу перед британцями, які самотужки стали на шляху Гітлера, мабуть,
єдиними, хто від початку до кінця бився
з нацистами. У боргу перед радянськими солдатами та громадянами, які витримали найстрашніші в історії удари і
від майстерного у війні ворога, і в спину, від свого ж підлого керівництва, але
таки знайшли в собі сили і волю битися
на смерть з більшою частиною німецької
армії і розбити її. У боргу перед американцями, які за два роки буквально з
нічого створили могутню армію і флот,
здатні воювати на кілька фронтів, розкиданих по світу, чия промисловість потоком поставляла продукцію союзникам,
без чиєї їжі багато наших батьків і дідів
просто померли б від голоду. У боргу перед всіма, хто свідомо і нехай навіть несвідомо приніс себе в жертву війні.
У цьому немає ніякої сентиментальності. Ті, хто любить поговорити
про якусь Велику Перемогу радянського народу, не знають або не бажають
знати, що люди, які пережили цю війну,
так про неї не думали. Великими були
лише поразки, трагедії і страждання. І
великим було полегшення, що весь цей
великий жах нарешті скінчився. Знайти
велич, перебуваючи в оточенні руїн,
розрухи і десятків мільйонів трупів,
людина, що зберегла хоч дещицю здорового глузду, не могла. Тільки зітхну-

ти і подумати: «Нарешті скінчилася ця
триклята війна, яку я не просив і не
хотів, і мені не потрібно більше озиратися на кожен шерех і падати додолу від
гучних звуків. Вожді й воєначальники
привітають один одного з перемогою і
піднімуть тости на честь її і один одного. А мені, може, вперше за довгий час
вдасться виспатися і набратися трохи
сил, бо все це небачених масштабів лайно ще років 20 доведеться розгрібати».
День Перемоги 9 травня було придумано, щоб вирізати один з епізодів
світової війни із загальної канви історії
і поставити окремо, щоб уникнути потреби визнавати неприємну правду про
роль Радянського Союзу у розв’язанні
другої світової бійні, про злочинні провали політики керівництва країни і особисто Сталіна. Щоб не замислюватися
над питанням, чому після багатьох років підготовки і безжальної експлуатації трудящих в ім’я потреб оборони війну було майже програно противнику,
з яким було цілком до снаги боротися?
Але якщо перші 20 років після війни це
була сумна дата загального розділеного
і пережитого болю, зі сльозами на очах,
то згодом це перетворилося на торжество радянського і тільки радянського
народу, а сьогодні й зовсім перейшло в
хронічну стадію безсоромного, просто
оргазмічного фетиша. Усе, що раніше
принаймні емоційно було пов’язано з 9
травня, сьогодні знищено і узурповано
політичними кремлівськими кликушами. Залиште його Путіну!
Вітчизняна війна українців почалася в 1938 році з окупацією Чехословаччини і її українських земель, ще до
атаки на Польщу та її українські території в 1939 році. Можна сперечатися,
чи закінчилася вона в 1945-му, чи в
1950-х, або ж у 1991-му, або ще взагалі
не закінчилася. Але рішення перенести
фокус з 9 на 8 травня, День Перемоги в
Європі, було правильним. Воно ставить
нашу війну в загальноєвропейську та
загальносвітову перспективу, нагадує
про те, що ми були не одні, ми були разом з іншими людьми землі.
День Перемоги нам намагалися і
намагаються продати як відродження
гасла «За Батьківщину! За Сталіна». Але
Друга світова війна мала й інший, більш
відповідний девіз: «Разом ми встоїмо,
окремо ми впадемо!»
І це важлива різниця в поглядах на
життя...
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ГРОШІ
Дарина ГОГОДЗА

віти посадовців, обранців
громади – звичайна
практика у європейських
країнах. У багатьох державах ЄС
кожен громадянин може дістати
інформацію не просто про
доходи чиновника, який отримує
заробітну плату з бюджету або ж
про депутата, який на громадських
чи платних умовах представляє
інтереси громади, а й знає, де хто
живе і на якому авто їздить. Це не
вважається порушенням права на
особисте життя чи втручанням, це
звичайна відкритість.

З

Нині в Луцьку є до двох десятків
комунальних підприємств. Від приватних вони відрізняються тим, що
створені міською радою, їхній статутний фонд поповнюється за рахунок бюджету міста, а значну частину
прибутку вони віддають до міського
бюджету. Зрештою, у кожного комунального підприємства власні умови
діяльності, які регулюються статутом.
Директорів затверджує міський голова своїм розпорядженням, а рівень
їхньої заробітної плати регулюється
трудовим контрактом.
Згідно з даними декларацій керівників підприємств, найменше
доходу за 2014 рік задекларувала директор Центру туристичної інформації та послуг Анастасія Лопанова
– 28 тисяч 444 гривні, з яких 24 тисячі – заробітна плата. Втім посаду
керівника директор підприємства
отримала лише наприкінці листопада 2014 року.
Заробітна плата Богдани Новарчук, яка очолює комунальне підприємство «Ласка», що опікується безпритульними тваринами, за 2014 рік
склала 34 тисячі 522 гривні. Це і є весь
дохід директора підприємства. Серед задекларованого майна квартира
площею 36,4 кв. м. Дохід в 37 тисяч 738
гривень (27,9 тисяч гривень зарплати)
показала керівник КП «Їдальня №26»
Юлія Капітула.

ЦІНА ПРАВОПОРЯДКУ
Дарина ГОГОДЗА

минулих номерах «Хроніки
Любарта» оприлюднювали
інформацію про заробітки
начальників міських та районних
відділів МВС у Волинській області.
Нині ж надійшли копії декларацій
керівного складу волинських
міліціонерів.

У

Отож, начальник УМВС у Волинській області Петро Шпига (на фото)
протягом 2014 року заробив 269 тисяч
413 гривень. З них 149,5 тисяч гривень
склав дохід від відчуження рухомого
та нерухомого майна. Родина головного міліціонера області задекларувала 9518 гривень. Петро Шпига має
службову квартиру площею 79,1 кв.
м. А члени сім’ї задекларували дві земельні ділянки площею 0,0624 та 0,12
га. Серед фінансових зобов’язань начальника УМВС області – погашення
кредиту та відсотків на суму в понад
142 тисячі гривень.

СТАТКИ КОМУНАЛЬНИХ БОСІВ

Керівник КП «Парки та сквери
Луцька» Анатолій Трикуш, а також
директор КП «Автопарксервіс» Тарас
Бас живуть на одну зарплату. Анатолій Трикуш задекларував 38 тисяч 548
гривень доходу, його сім’я записала
86,3 тисячі гривень доходу, половина якого від провадження підприємницької діяльності. Серед майна
посадовця – земельна ділянка (1200
кв. м), квартира (49,9 кв. м) та автомобіль «Ford Sierra» 1988 року. Родина
задекларувала дві квартири (49,9 кв. м
та 48,3 кв. м), а також авто «HyundaiTucson» 2011 року.
Тарас Бас має дохід 46 тисяч 496
гривень, його сім’я – 47,4 тисячі гривень. Серед майна Тараса Баса земельна ділянка (1200 кв. м), квартира
(49 кв. м) та авто «Great Wall Hover»
2006 року. Члени родини їздять на
«Mitsubishi» 2009 року.
Директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко задекларувала 59 тисяч 419 гривень доходу, усе заробітна
плата. Інших відомостей щодо рухомого чи нерухомого майна не зазначено. Валерій Кузьмич, який вже чимало
років очолює Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство
«Луцькспецкомунтранс», отримав у
вигляді заробітної плати 141 тисячу 817 гривень. Його сім’я – 89 тисяч
996 гривень. Серед майна декларанта
земельна ділянка площею 1600 кв. м,
житловий будинок (265,7 кв. м), гараж
(18,8 кв. м) та два авто: «ВАЗ 21033» і
«Skoda Octavia» 2012 року. Родина задекларувала авто «KIA Sportage» 2013
року. Окрім цього, Валерій Кузьмич
володіє цінними паперами, номінальна вартість яких 7 тисяч 820 гривень.
Серед керівників ЖКП найнижчий дохід за 2014 рік задекларував керівник ЖКП №2 Володимир Рижук, а
саме 84 тисячі 254 гривні. Іншого майна керівник підприємства не вказав.
Директор ЖКП № 3 Руслан Юлдашев
показав меншу заробітну плату (71
тисячу 758 гривень), втім більший дохід – 164 тисячі 134 гривні. Адже, крім

ЗП, у нього ще був дохід протягом
2014 року, який зазначений в графі
інші види доходів. Під цим поняттям
законодавець має на увазі пенсійні виплати, стипендії, позики, допомогу у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, народженням дитини, забезпечення оздоровчих
заходів чи відшкодування за майнову
чи моральну шкоду.
Директор ЖКП задекларував земельну ділянку (996 кв. м), житловий
будинок (160 кв. м), квартиру (48 кв.
м) та авто «Volkswagen Passat» 1993
року. Серед фінансових зобов’язань
вказане погашення кредиту в розмірі
47,4 тисячі гривень. На родину жеківця записані земля (3000 кв. м), квартира (48 кв. м) та гараж (16 кв. м), а
також погашення позики в розмірі 37
тисяч гривень.
Керівник ЖКП № 11 Станіслав
Потапчук задекларував 84 тисячі
993 гривні заробітної плати. Ще 1750
гривень посадовець отримав у якості
матеріальної допомоги. Члени сім’ї
Потапчука заробили майже 30 тисяч
гривень за 2014 рік. Серед майна декларанта квартира (66,5 кв. м), гараж
(20 кв. м) і авто марки «Cherry» 2008

року. Родина задекларувала земельну
ділянку (54 кв. м), будинок (25 кв. м)
та квартиру (16 кв. м).
Микола Гарбарчук, який очолює
ЖКП №7, задекларував 98 тисяч 5
гривень доходу, усі кошти отримав у
якості заробітної плати. Серед майна
квартира площею 69 кв. м, яку ділить
з дружиною.
Директор Луцького підприємства
електротранспорту, а до січня 2014
року заступник директора ЛПЕ Ігор
Домбік задекларував 118 тисяч 513
гривень доходу, з яких 112,5 гривень
матеріальна допомога, а решта – заробітна плата. Серед нерухомого майна
зазначені земельні ділянки (1250 кв.
м), житловий будинок (359,8 кв. м),
серед майна родини – земля (2400 кв.
м) і авто «Volkswagen Golf» 2006 року.
Окрім цього, керівник луцьких тролейбусників погасив за 2014 рік понад
20 тисяч гривень кредиту.
Не найвища заробітна плата серед інших керівників комунальних
підприємств у директора КП «Луцьксвітло» Олександра Ковпака. Протягом 2014 року він задекларував дохід,
отриманий у вигляді заробітної плати,
в розмірі 83 тисячі 426 гривень. Втім

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ
ВЕРХІВКИ МВС ВОЛИНІ?
269 ТИСЯЧ

413 ГРИВЕНЬ

Права рука Шпиги, перший заступник і заодно начальник слідчого
управління Анатолій Петрушин задекларував 121 тисячу 8 гривень. З них
5322 гривень як дивіденди та проценти, ще 500 гривень матеріальної допомоги і 4500 – дарунків та виграшів.
Сім’я Петрушина записала 9943 гривень доходу, з яких подарунків, виграшів та призів – 6 тисяч гривень. Серед
майна першого заступника квартира
(47,9 кв. м), автомобіль «Ауді А-6»

79,1

кв. м.
1998 року та банківський рахунок з
сумою в 35 тисяч гривень.
Заступник начальника управління, начальник кримінальної міліції
Олександр Балицький задекларував
90 тисяч 941 гривню доходу, його сім’я
заробила 35,4 тисяч гривень. Увесь дохід – заробітна плата. Серед майна заступника гараж площею 20 кв. м. А сім’я
декларанта записала квартиру (70 кв. м)
та дачний будинок (64 кв. м). Легкового
авто у Балицького немає, втім є вантаж-

він зазначив ще 42,8 тисяч гривень в
графі «Інші види доходів». Сім’я Ковпака заробила 103,4 тисячі гривень.
Серед майна декларанта земельна ділянка (1200 кв. м), житловий будинок
(300 кв. м), авто «Hyundai Accent» 2012
року.
Одна з найвищих зарплат зазначена у директора КП «Луцькреклама»
Олександра Ковальського – 121 тисяча 65 гривень. Ще 1344 гривні у якості
дивідендів та 17 тисяч 560 гривень –
страхових виплат, відшкодувань. Директор підприємства задекларував дві
квартири (18,73 та 48,4 кв. м) та авто
«Chevrolet Aveo» 2007 року. Окрім
цього, в декларації зазначено, що Ковальський у звітному році поклав до
банку 135 тисяч 874 гривні.
Дохід за 2014 рік директора Луцького Спецкомбінату комунального
побутового обслуговування Василя
Цетнара склав 227 тисяч 934 гривні,
з яких 80,2 тисячі гривень – заробітна
плата. Решта доходу – це матеріальна
допомога (6 тисяч гривень), страхові виплати (36,4 тисячі гривень) та
105,3 тисячі гривень в якості доходу
від провадження підприємницької та
незалежної діяльності. Сім’я Цетнара
завдяки підприємницькій діяльності заробила за 2014 рік 360,5 тисячі
гривень. Декларант має квартиру
(44,6 кв. м), авто «Toyota Corola» 2003
року.
Головний редактор комунальної
газети «Луцький замок» Віктор Трофимчук задекларував загальну суму
сукупного доходу в розмірі 152 тисячі
770 гривень, з яких 93,7 тисячі гривень
– заробітна плата, 45,2 тисячі гривень
– дивіденди та проценти і ще 13,7 тисячі гривень – інші види доходів. Серед майна задекларовані квартира (70
кв. м) та частка в квартирі (46,4 кв.
м).У графі «Сума коштів на рахунках»
вписано суму в розмірі більш як 488
тисяч гривень, окрім цього, вказане
погашення позики та відсотків за кредитом в розмірі майже 31 тисячі гривень.

ний транспорт – «Урал» 1986 року, придбаний у 2008-му. На сім’ю міліціонера
записаний також автомобіль «Урал»,
втім уже 1991 року випуску, а також автомобіль «Ауді А-6» 1999 року.
Ще один заступник Шпиги Олександр Поліщук заробив 115 тисяч 823
гривні. Усі кошти – заробітна плата.
Родина міліціонера задекларувала 46
тисяч 397 гривень. Саме на сім’ю задекларовано майно: земельну ділянку (2500 кв. м), квартиру (88,8 кв. м),
гараж (19,9 кв. м) та інше нерухоме
майно (21,3 кв. м). Олександр Поліщук
задекларував три транспортні засоби:
«ВАЗ 21122» 2005 року, легкові причепи 2011 та 2014 років.
Анатолій Шумик, заступник начальника управління УМВС у Волинській області, задекларував 121 тисячу 434 гривні, а його сім’я – 30 тисяч
гривень. Усі кошти – заробітна плата.
У декларанта є будинок (189,3 кв. м),
а його сім’я серед нерухомого майна
вказала гараж площею 32 кв. м. Родина
міліціонера також має авто – «Фольцваген Т-5» 2008 року.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

15 ТРАВНЯ
УТ1

06.00, 00.05 Спецпроект
«ЄДИНА КРАЇНА. UNITED COUNTRY»
06.30 Чоловічий клуб. Спорт
07.35 Чоловічий клуб
08.10, 16.35 Театральні сезони
08.35, 13.45 Казки Лірника
Сашка
08.50, 13.55 Мультфільм
09.00 Вічне
09.15, 20.00 Про головне
10.10, 22.00 Перша студія
10.30, 00.45 Д/ф
11.30 Д/с «Мій новий дім Корея»
12.25 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
13.20 Час-Ч
14.10 Музична академія Junior
15.40 Віра. Надія. Любов
17.10, 01.20 Музичне турне
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Х/с «Вікендові історії»
21.35, 05.35 Спорт
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
02.50 ТелеАкадемія
03.45 Т/с «Час збирати каміння»

СУБОТА

16 ТРАВНЯ
УТ1

08.35 Казки Лірника Сашка
08.50 Мультфільм
09.00, 10.05, 10.35, 14.25, 15.10,
16.00, 17.05, 18.10 День Європи
в Україні. Пряме включення з
Михайлівської площі
09.05 Перша студія
10.15 Зроблено в Європі
10.40 Урочисті заходи з нагоди
відзначення Дня Європи в Україні
11.55, 13.00 Пряме включення з
Михайлівської площі
12.05 Чоловічий клуб. Спорт
13.10 Музична академія Junior
16.15, 18.20, 00.30, 01.20 Д/ф
16.40 Чоловічий клуб
17.15 Х/с «Вікендові історії»
19.30 та світлове шоу з нагоди
відзначення Дня Європи в
Україні. Пряме включення з
Михайлівської площі
21.10, 05.00 Новини
21.50 Утеодин з Майклом Щуром
22.20 Інша музика з Олексієм
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
00.10 Нотатки на глобусі

НЕДІЛЯ

17 ТРАВНЯ
УТ1
06.00 Світло

06.30 Худ. т/ф «Хочу зробити
зізнання»
09.20 Х/Ф «ІЗ ЖИТТЯ ОСТАПА
ВИШНІ»
10.45, 12.35, 13.30, 16.30, 20.00,
22.05 Д/ф
14.40 Х/Ф «ЗАЛІЗНА СОТНЯ»
17.40 Театральні сезони
18.15 Х/Ф «У НАС Є ПАПА»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
00.20 Як ваше здоров’я?
02.00 ПЕРШОГО КАНАЛУ

Хроніки ЛЮБАРТА
№17 (218)
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 02.05 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45, 11.00, 04.25, 05.25 Т/с
«Королева бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ 2015»
23.00 «Світське життя»
00.05, 02.55 Х/Ф «ОПІВНОЧІ В
ПАРИЖІ»
05.10 Телемагазин

2+2
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
12.50 Т/с «Ментівські війни-6»
15.00 Д/п «Автомобілі в погонах»
15.50 Д/п «Воїни світу. Демони
ночі»
16.40 «6 кадрів»
18.50 24 Тур ЧУ. Чорноморець Металлург 3
22.00 «Буде бій». Д/п «Змішані
бої»
23.20 Х/Ф «ДИКІЙ СХІД»
01.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

1+1
08.00, 08.30 М/с «Качині історії»
08.55 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Світське життя»
10.45, 03.45 Х/Ф «ЯКБИ Я БУЛА
ЦАРИЦЯ»
14.30 «Вечірній Київ 2015»
16.30 «Вечірній квартал у Греції»
18.30 «Розсміши коміка»
21.20 «Вечірній квартал в
Буковелі»
23.25 Х/Ф «ВА-БАНК»
01.15 «Ворожка»
02.10 «Сліпа»
03.00 «Сімейні мелодрами - 5»

2+2
06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Т/с «Ментівські війни-5»
18.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ»
20.00 Х/Ф «ЗЛАМАНА СТРІЛА»
22.10 Х/Ф «ЗАГНАНИЙ»
00.05 Х/Ф «УОЛЛ СТРІТ»
02.10 Х/Ф «СТРАЧЕНІ
СВІТАНКИ»

1+1
08.00, 03.20 Х/Ф «ВСУПЕРЕЧ
ЗДОРОВОМУ ГЛУЗДУ»
09.45 «Українські сенсації»
10.45 «Телевізійна служба
новин»
11.30 Х/Ф «Я БІЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 5»
23.15 Х/Ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
01.45 Х/Ф «ВІДЛЮДЬКО»
04.50 Телемагазин

2+2
07.00 Х/Ф «РОЗЖАЛУВАНИЙ»
08.45 «Хоробрі серця»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Буде бій». Чемпіонські бої
за версією WBA та WBC: Генадій
Головкін - Віллі Монро, Роман
Гонсалес - Едгар Соса»
16.50 24 Тур ЧУ. Волинь - Говерла
19.15 24 Тур ЧУ. Динамо - Дніпро
21.30 «Профутбол»
23.10 «Гра без правил»
23.30 Х/Ф «ЗЛАМАНА СТРІЛА»
01.35 Х/Ф «ДИКІЙ СХІД»

ІНТЕР
05.40, 20.00, 02.55 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Готель «Президент»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.20, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори
«Завжди»
18.05 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Таємничий острів»
01.15 Т/с «Любов на асфальті»
04.25 Х/Ф «ВИПАДКОВИЙ
ЗАПИС»

МЕГА
08.10 Правила життя 09.00
Містична Україна 09.50, 15.40
Їжа богів 10.40 У пошуках пригод
11.30 Дивовижні миті життя
12.20 Мегакішки 13.10 Вижити
попри все. Перу 14.00 У пошуках
істини 14.50 Правила життя
16.30 Скарби зі звалища 17.30,
21.00 Аляска: школа виживання
18.20 Мисливці за зміями 19.10
У пошуках пригод. Таїланд 20.00
Скарби зі звалища 20.30 Скарби
зі звалища. Тейзер 21.50 Вижити
попри все. Ментавайці. Шамани
Індонезії 22.40 Невідома Європа.
Виникнення 23.30 Загадки Всесвіту

ІНТЕР
05.45, 20.00, 02.20 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00 «Ми із джазу»
08.40 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
18.00, 20.30 Т/с «Будинок з
ліліями»
22.50 Т/с «Все спочатку»
02.50 Д/ф
03.45 Т/с «Любов на асфальті»
05.15 Х/Ф «ТРАКТИР НА
П’ЯТНИЦЬКІЙ»

МЕГА
07.40, 08.30 Д/ф 09.20 У
пошуках істини 10.10 Х/ф «007»
11.00 Мільйони Гітлера 12.00
Треблінка13.00 Відчайдушні
рибалки13.50, 14.50 Дивовижні
миті життя 15.50 Невідома
Європа 16.50 Відчайдушні
рибалки 17.40 У пошуках пригод.
19.20, 20.10 Містична Україна
21.00 Охоронці Гітлера 00.00
Війна всередині нас 01.00 Забута
історія. Роксолана. Вбити аби
вижити 01.50 Україна: забута
історія князя Володимира

ІНТЕР
07.05 «Подробиці»
07.35 Х/Ф «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»
09.30 «Новини»
10.00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
18.00, 21.30 Т/с «Будинок з
ліліями»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/Ф «ЖИТТЯ
ПРЕКРАСНЕ»
02.00 Т/с «Все спочатку»

МЕГА
08.30 Україна: забута історія 09.20
У пошуках істини 10.10 Охоронці
Гітлера13.00 Відчайдушні
рибалки. Літаючі монстри 13.50
Невідома Європа 14.50 Невідома
Європа. Підкорення Європи
15.50 Невідома Європа 16.50
Відчайдушні рибалки 17.40 У
пошуках пригод. Таїланд 18.30
У пошуках пригод. Індія 19.20,
20.10 Д/ф 21.00 Мільйони Гітлера
22.00 Треблінка: машина смерті
23.00 Голокост: очима смерті
00.30 Кримінал: великі таємниці
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СТБ
06.35 Х/Ф «САМОТНІМ
НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК»
08.10 Х/Ф «ТЕРОРИСТКА
ІВАНОВА»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк - 5»
00.05 Х/Ф «ШУКАЙТЕ ЖІНКУ»
02.50 Х/Ф «НАРЕЧЕНИЙ З ТОГО
СВІТУ»
03.35 Нічний ефір

ТК УКРАЇНА
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.45 «Говорить
Україна»
11.10 Х/Ф «ШУКАЮ
ПОПУТНИКА»
18.00, 04.45 Т/с «Безсмертник.
Віра і правда»
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Шаман 2»

СТБ
06.30 Х/Ф «ЧЕРВОНІ ВІТРИЛА»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.30 Х/Ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
13.15 Х/Ф «МРІЯТИ НЕ
ШКІДЛИВО»
15.10 Т/с «Коли ми вдома»
16.45 «Холостяк - 5»
19.00 «Україна має талант!-7.
Гала-концерт»
22.55 «Давай поговоримо про
секс 2»
00.55 Х/Ф «ВІЙ»

ТК УКРАЇНА
06.15, 07.10, 22.00 Т/с «Сила
кохання»
07.00, 15.00, 19.00, 03.50 Події
10.00 Зірковий шлях. Субота
11.00 Т/с «Селянка»
15.20 Х/Ф «ВІДПУСТКА
ВЛІТКУ»
17.15, 19.40 Т/с «Пам’ять серця»
01.30, 04.30 Т/с «Шаман 2»

СТБ
05.15 Х/Ф «ДВАНАДЦЯТЬ
СТІЛЬЦІВ»
07.55 «Холостяк - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Караоке на Майдані»
11.45 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
15.00 «Україна має талант!-7.
Гала-концерт»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 7»
23.30 «Я соромлюсь свого тіла 2»
01.20 Нічний ефір

ТК УКРАЇНА
06.40 Х/Ф «ВІДПУСТКА
ВЛІТКУ»
08.15 Х/Ф «ШУКАЮ
ПОПУТНИКА»
10.10 Т/с «Пам’ять серця»
14.00 Моє нове життя
15.00, 20.00 Т/с «Всі скарби
світу»
19.00, 04.15 Події тижня з
Олегом Панютою
23.50 Великий футбол
01.30 Т/с «Шаман 2»
05.00 Профілактика
передавального устаткування
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ICTV
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 04.05 Т/с «Тринадцятий-2»
10.10, 16.45 Т/с «Дізнавач-2»
12.00, 13.20, 16.20 Т/с «Смертельна
сутичка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу
22.55 Х/Ф «ВІДСТАВНИК-3»
00.40 Х/Ф «РОНІН»
02.35 Х/Ф «ВІДСТАВНИК-2. СВОЇХ
НЕ КИДАЄМО»
04.45 Т/с «Неправдива гра»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.32, 07.55 Kids Time
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00, 02.10 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.25 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК»
23.10 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК»
02.15 Служба розшуку дітей
02.20 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТІЛ»
03.50 Зона ночі

ICTV
06.55 М/с «Муча Луча»
07.45 Секретний фронт
08.40 Антизомбі
09.40 Д/ф
10.35 Громадянська оборона
11.40 Інсайдер
12.35, 13.00, 20.05 Т/с «Лютий»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
22.00 Х/Ф «ЧЕРВОНА СПЕКА»
00.00 Х/Ф «ВІДСТАВНИК-3»
01.40 Х/Ф «КОДОВА НАЗВА
«ДЖЕРОНІМО»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.52 Kids Time
06.02 М/с «Губка Боб Прямокутні штани»
07.55 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
13.10 Страсті за Ревізором
15.15 Т/с «СашаТаня»
19.00 М/ф «Динозавр»
21.00 Х/Ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТТЯ ЧОРНОЇ
ПЕРЛИНИ»
23.50 Х/Ф «ПРИВИДИ В
КОННЕКТИКУТІ»
02.00 Х/Ф «ПРЕКРАСНІ
СТВОРІННЯ»

ICTV
06.10, 12.45 Факти
06.40 Мультфільми
08.25 Х/Ф «ОХОРОНЕЦЬ»
10.30 Х/Ф «РОНІН»
13.15 Т/с «Винищувачі»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»
22.50 Х/Ф «САБОТАЖ»
00.50 Х/Ф «ЧЕРВОНА СПЕКА»
02.30 Х/Ф «ПОГРАБУВАННЯ»
03.55 Х/Ф «КОДОВА НАЗВА
«ДЖЕРОНІМО»

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/Ф «СУТІНКИ» 08.30 Х/Ф
«СУТІНКИ. САГА. МОЛОДИК»
10.55 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЬМАРЕННЯ» 13.35 Х/Ф
«СУТІНКИ. САГА. СВІТАНОК»
15.50 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК» 18.00 Х/Ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТТЯ ЧОРНОЇ ПЕРЛИНИ»
21.00 Х/Ф «ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: СКРИНЯ МЕРЦЯ» 00.10
Х/Ф «ПРИВИДИ В КОННЕКТИКУТІ
2: ТІНІ МИНУЛОГО» 03.05 Х/Ф
«ПРИВИДИ В КОННЕКТИКУТІ»

КІНОНОВИНИ
ГОЛЛІВУД ПОБАЧИТЬ
УКРАЇНСЬКЕ КІНО

cultprostir.ua

У

перше в Голлівуді відбудеться фестиваль, де поккажуть найкращі українські
фільми. Ідея заходу налеф
жить продюсеру-українцеві
Анатолію Фрадісу, який
народився в Одесі, але вже
понад тридцять років живе
у США.
З 8 до 14 травня в
Беверлі-Хіллз покажуть 16 ігроБе
вих, а також дві класичні стрічки. Більшість із них знято в радянський час і лише чотири створено в період
незалежності України. Серед останніх кінострічок –
фільм «Плем’я», «Брати. Остання визнання», «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» і документальний фільм про
Ларису Кадочникову.
«Прийдешня поїздка до Голлівуду − і відповідальність, і іспит, а також дитяча мрія, пов’язана з символами та ідолами «фабрики мрій», а ще – можливість
побачити Голлівуд і поспілкуватися з американцями,
яким цікаве українське мистецтво. Це прекрасна можливість творчого діалогу між Україною та Сполученими Штатами Америки», – зізналася Лариса Кадочникова.
Урочисте відкриття фестивалю відбудеться в кінотеатрі «Laemmle Music». У ньому візьмуть участь режисер Роман Балаян, кінокритик і сценарист Сергій
Тримбач, кінознавець і телеведучий Євген Женин.
Фільми будуть демонструвати мовою оригіналу з
англійськими субтитрами.

ТРИ УКРАЇНСЬКІ ФІЛЬМИ
ОТРИМАЛИ ПРИЗИ НА
КІНОФЕСТИВАЛІ У США
akcent.org.ua

Т

ри українські фільми виробництва «Film UA» здобули перемогу на кінофестивалі незалежного кіно у
Х’юстоні. Призи отримали докудрама «Архімед. Володар чисел», серіал «Нюхач», а також стрічка «К’ирим»
про кримських татар, що брала участь у фестивалі від
Об’єднаних Арабських Еміратів.
Так, фільм «Архімед. Володар чисел» Тараса Шаповала посів друге місце в номінації «документальний фільм» та здобув «Gold Remi Award» у категорії
«Історія та археологія». А серіал «Нюхач» Артема
Литвиненка відзначено в категорії «Телевізійний мінісеріал».
Ще одним фільмом, що отримав статуетку на фестивалі, стала документальна короткометражна стрічка
«К’ирим». Її зняла режисер українського походження
Ксенія Жорноклей. За її словами, метою створення
фільму була ідея розповісти за кордоном історію кримських татар і про те, що відбувається сьогодні в Криму.
Картина оповідає про важку долю кримськотатарського народу, який 60 років тому пережив депортацію, а
на початку ХХІ століття проти своєї волі опинився на
території чужої країни.

НОВІ «50 ВІДТІНКІВ
СІРОГО» ПЕРЕТВОРЮЮТЬ
НА СПРАВЖНІЙ ТРИЛЕР
bilshe.com

П

родовження «50 відтінків сірого» – стрічку «На
50 відтінків темніше» – збираються зробити відмінною від того, що було продемонстровано у першій
частині скандальної еротики. Про це під час пресконференції заявила глава студії «Universal» Донна
Ленглі.
«Це буде нагадувати трилер», – зацікавила шанувальників Ленглі, яка, втім, пізніше зазначила, що ті,
хто прочитав книгу, не будуть здивовані сюжетною
лінією екранізації.
Прем’єру фільму «На 50 відтінків темніше» заплановано на 2017 рік. Головні ролі у стрічці знову зіграють Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон.
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«ПОЛЮВАННЯ НА ЛИСА» І СЛАВУ

Юрій КОНКЕВИЧ

олись мій перший в житті головний
редактор сказав золоту фразу:
«Найкрасивіші сюжети народжуються
не в уяві, їх дає життя». Відтоді я обожнюю
кіно, фільмоване на реальних подіях.

К

«Мисливець на лисиць» – саме такий фільм.
Стрічка Беннета Міллера номінувалася на п’ять
цьогорічних «Оскарів», але не здобула жодного.
А дарма…
…Джон Дюпон, мультимільйонер та заодно
представник давнього французького роду, запрошує до свого маєтку олімпійського чемпіона
з греко-римської боротьби Марка Шульца. Дюпон хоче сформувати команду для Олімпійських
ігор в Сеулі 1988 року. А молодий перспективний
спортсмен і вже чемпіон Ігор в Лос-Анджелесі
може бути цілком хорошим варіантом для перемоги. Але сьогодення Марка Шульца – це похмурі будні, що складаються із дешевих обідів і
тренувань у маленькому залі під керівництвом
старшого брата Дейва. У маєтку марнославного
Джона Дюпона Марк оселиться, щоб тренуватися в диво-спортзалі і готувати команду борців
«Мисливець на лисиць» до звершень. Джон розраховує на перемогу Марка на чемпіонаті світу

та наступній Олімпіаді, але дуже злиться, що
до команди «Foxcatcher Team» не хоче приєднатися – для повноти колекції – Шульцстарший.
Дюпон – закомплексований егоїст, а
Марк Шульц, навпаки, страждає від ролі
«другої скрипки», бо все життя був у тіні свого старшого брата, теж переможця Олімпіади. Кожен з них поступово переймає роль,
якої їм бракувало у житті, а саме батька та
сина. У підсумку на глядача очікує несподівана розв’язка.
Не знаю, як кому, але мені дуже заімпонувала гра Стіва Карелла, який показав
нам самого «мисливця на лисиць» Дюпона.
Маленький, дріб’язковий і водночас холоднокровний мільйонер має глибоку злобу на
весь світ. Це перетворює Джона Дюпона на
заручника власних мрій, а найгірше – робить
заручниками інших людей ціною їхньої слави та популярності.
Найсильніший момент фільму, як на
мене, – це кількахвилинне перебування
Дейва Шульца під прицілом кінокамери.
Дюпону саме закортіло зробити фільм про
себе-великого тренера, а Дейв не може вимовити слова про велич схибленого мільярдера. Крупний план показує розгублене

АФІША

обличчя Дейва, яке цим самим каже «Ні»
спробі Дюпона купити його душу. Власне,
епізод з цим фільмом-панегіриком ще раз
виринає у «Мисливці…», вже перед фіналом
стрічки.
До речі, фільм про боротьбу – це вже другий фільм Беннета Міллера про спортивне
закулісся. Перший мав назву «Людина, що
змінила все». У ній ішлося про бейсбол.
Але Міллера особливо не цікавить, що
відбувається за лаштунками спортивного
життя. Це не сюжет про спритність та набрані очки. У фільмі більше копирсання в
людській натурі, у тому, чому хтось перемагає чи програє не тільки в спорті, але й
у житті.
Після перегляду варто порекомендувати
також загуглити відео із справжнім Дюпоном та братами Шульцами, аби пересвідчитися, наскільки реалістично вибрано та загримовано акторів цієї спортивної драми.
Особливо рекомендую ролик, у якому Марк
коментує смерть Дюпона у в’язниці в 2010
році. Таке враження, що герої з фільму «переїхали» в «ютуб». І взагалі, після перегляду почитайте більше про ту історію. Життя
справді підкидає нам щодня шекспірівські
сюжети.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«КЛАС КОРЕКЦІЇ»
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ВИШИТІ ОБЕРЕГИ
ЄДНАННЯ

же вшосте у Луцьку пройде фестиваль вишитих рушників
«Вишиті обереги єднання». Дійство відбудеться 10 травня
на Театральному майдані, початок о 15:30.
Усі охочі зможуть взяти участь в акції й спільно створити
вишитий рушник єднання, виклавши слово «МИР».
Цього дня на головній площі міста відбудуться конкурси
дитячих малюнків, віршованих творів, присвячених матерям,
благодійний аукціон-продаж вишитих рушників, а також
проводитимуться майстер-класи з вишивання рушників
знаними майстринями вишивки з Волині та усієї України.
Організатори запрошують лучан та гостей міста прийти
цього дня на Театральний майдан з власними рушниками
(маминими, бабусиними) і долучитися до створення
спільного вишитого рушника єднання.
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ПЕРШИЙ ФЕСТИВАЛЬ
SUPERМАМ

Луцьку вперше відбудеться
ся сімейний
фестиваль найкращих матусь.
усь.
Охочих взяти участь у дійстві
запрошують 10 травня в обласну
сну
дитячу юнацьку спортивну школу
колу
(вул. Шевченка, 3), початок о
14:00.
На фестивалі супермам
організатори обіцяють
здивувати цікавими майстеркласами, інтерактивними
розвагами, спілкуванням
із цікавими гостями – візажистами, психологами, фітнестренерами тощо. Також обіцяють подарунки і смачні наїдки.
Окрім того, організатори подбають і про «зону гігієни» для
матусь із зовсім маленькими дітками. А допомагатимуть
супермамам няньки-волонтери.
Для участі у заході потрібно лишень сплатити благодійний
внесок від 25 гривень.

Чи все продається і купується у спорті та в житті?

(РФ, 2014)
Режисер: Іван Твердовський
З-за стіни низькосортного комедійного ширпотребу та недолугих римейків радянської класики у східних
сусідів усе частіше пробивається голос молодої режисури, яка то контркультурними, то відверто асоціальними поривами пише сторінки цілком
іншого бачення у творенні сучасного
незалежного кіно. Твердовський, який
до цього знімав короткометражки, наважився на повноцінний фільм про
речі давно не нові – жорстокість юного покоління в обличчі нинішніх старшокласників. Історія дівчини, яка після багатьох років
домашнього навчання, сидячи в інвалідному візку, наважується на
навчання в колективі… У класі корекції вистачає однолітків з різними вадами, тут складно, а часом і просто неможливо сподіватися
на порозуміння, але саме тут головна героїня знаходить у собі любов. І хай це надто дорого, воно того варте… Правдиво, реалістично, жорстоко і емоційно довершено. Браво і рекомендую!

«ТИПУ КОПИ»

(США, 2014)
Режисер: Люк Грінфілд
Не люблю поліцейських комедій
з часів «Поліцейської академії», після якої нічого тематично вагомого на
екрані й не бачив. Навіть Едді Мерфі
не міг нічого з цим поробити. Але пропустити стрічку Грінфілда, режисера
моєї улюбленої американської комедії
середини 2000-х («Сусідка»), я просто не міг. І не пошкодував. Парочка
друзів, героїв костюмованої вечірки,
на яку вони вирядилися копами, настільки вживається в образ крутих
полісменів, що відмовитися від нового
статусу «матьорих» менів стає вкрай важко. А далі… а далі все, як і
передбачалося: серйозні передряги, бандюки, жінки, любов і тонни
недалекого, але за мірками американського кінематографа, смішного гумору. Якщо проникли ся й готові, якщо треба настрій підняти і
компанія навколо хороша, фільм піде за милу душу. Пробуйте!

«ЯКЩО ТВОЯ
ДІВЧИНА ЗОМБІ»

(США, 2014)
Режисер: Джефф Бейна
От він – чистий сюр, замішаний
на треші, мелодрамі та чорній комедії. Довершено, філігранно і просто
круто! Далеко поза рамками уявлень
про класичне зомбі-кіно. Дуже далеко, що перетворює Бейну в моїх очах
на вкрай перспективного режисера. Коли помирає дівчина головного героя, той ніяк не може прийти
до тями. Коли ж виявляється, що
та жива, тільки стала зомбі, перед
персонажем колоритного Дейна ДеХаана постає питання – вбити її чи любити, поки та ще хоч в чомусь нагаду людину? Вир подій втягує в історію нових персонажів,
кількість зомбі не екрані збільшується, а любов головного героя
не може вирватися назовні із зболеного серця! Сміявся, сумував і
знову сміявся. Дякую творцям фільму, а людям з добрим почуттям
гумору наполегливо рекомендую!

«УІДЖІ: ДОШКА
ДИЯВОЛА»

(США, 2014)
Режисер: Стайлз Уайт
Випадково потрапивши в кіно,
на один з останніх сеансів стрічки
режисера-початківця Уайта, я отримав порцію концентрованого американського «дреку». Як людина,
яка останні десять років особливу
увагу в кіно звертає на фільми жахів,
містику, фантастику, якесь право
на подібні судження я таки маю. До
речі, це той випадок (а їх кількість
починає мене в останні роки відверто лякати!), коли трейлер у десятки
разів цікавіший за сам фільм! Історія
групи підлітків, які після самогубства своєї подруги вступають у
майже нерівний бій з силами зла. Останні можна викликати через
лиховісну дошку Уіджі. Чесно: було несмішно, відтак фільм раджу
оминати, якщо півтори години вашого часу мають для вас хоча б
якусь цінність.

Ç²ÐÊÎÂÈÉ ×ÀÑ
Розмовляла Ірина КАЧАН

Н

априкінці лютого на
телеканалі «1+1» відбулася
прем’єра гумористичного
телевізійного проекту «Ліга сміху»
від «Кварталу 95». Спробувати
свої сили у гумористичному
змаганні зареєструвалося 280
команд з усієї України. Після
перегляду редакторами проекту
для телезнімань було відібрано
17 колективів, серед яких і збірна
Луцька «Замок Любарта».
Ведучим першого Чемпіонату
України з гумору став Володимир Зеленський. До складу зіркового журі
увійшли Юрій Горбунов, Олена Кравець, Потап, Антон Лірник, Сергій
Сивохо та Ігор Ласточкін.
Ігри сезону пройдуть у найбільших містах країни. Нині гумористи
перебувають на зніманнях у Дніпропетровську.
З кожним етапом команд ставатиме все менше і менше. До фіналу дійдуть лише дві найсильніші, які й будуть боротися за перемогу в першому
Чемпіонаті України з гумору.
«Хроніки Любарта» поспілкувалися з капітаном луцької збірної «Замок Любарта» Назаром Пащуком про
враження від «Ліги сміху» й закулісся
популярного телепроекту.
– Після вдалих виступів у «Лізі
сміху» тебе впізнають на вулиці?
– Сам дивуюся, але впізнають доволі часто. І не лише мене, а й інших
хлопців. Раніше теж траплялося, що
звертали увагу, адже ми свого часу
двічі брали участь у проекті «Розсміши коміка». Це приємно й спонукає
працювати над собою.
– І довго уже працюєш?
– Скоро буде десять років. Раніше
я жив у Ковелі, КВНом захопився дуже
давно. Там у мене була своя команда
«Лінія відриву», була ліга. А ось уже
три роки я живу в Луцьку. Оселившись
тут, збагнув, що з КВНом поривати не
хочеться, тому гуртував навколо себе
веселих і кмітливих однодумців. Зрештою, виникла ідея створити місцеву
команду. Щоправда, тоді я був задіяний
у команді «На парапеті», з якою ми куражилися в луцькій лізі КВН. Але хотілося чогось серйознішого. Та для цього
була потрібна фінансова підтримка. І
мені пощастило познайомитися з фондом Ігоря Палиці «Новий Луцьк», який
нам і допоміг стати на ноги.
– Коли тобі надають фінансову
підтримку, то, мабуть, ой як незручно приїхати додому з поразкою?
– Намагаємося не розчаровувати.
Поки, слава Богу, вдається. Тоді, у 2013
році, поїхали в Одесу на Першу українську лігу і зрештою виграли її. Це була
друга гра нашої новоствореної команди і друга перемога поспіль. Це, звісно
ж, надало сил і натхнення. Відтоді ми
вирішили, що саме 1 квітня, коли відбувалася гра, відзначатимемо день народження команди, хоч це може видатися дуже банальною датою.
– Від декого можна почути думку,
що КВНу на Волині немає, попри те,
що Ліга КВН «Волинь» постійно організовує ігри. Ти теж скептик?
– Так, і організатори волинської
ліги знають про це. На Волині КВН
мертвий давно, і ніхто не береться відновлювати його як рух. Сподіваємося,
що ми колись матимемо таку можливість. Уся штука в тому, що на КВНі
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КОМАНДА КВН «ЗАМОК ЛЮБАРТА»:

«ДОПОКИ МИ СМІЄМОСЯ –
ДОТИ НЕ ЗДАЄМОСЯ»
ХРОНІКЕР
Учасники телепроекту «Ліга Сміху» на
«1+1»
Учасники «Вищої ліги КВН України»
Чемпіони «Першої української ліги КВН»
Чемпіони ліги КВН «Торнадо» (Чернівці)
Чемпіони ліги «Махач» (Полтава)
Володарі «Зимового кубка КВН Києва»

Команда об’єднала шістьох веселих хлопців. І хоча не усі корінні лучани, відстоювати честь Луцька у «Лізі сміху» обіцяють до останнього.

треба не тільки заробляти, а ще й вчити молоді команди, давати поштовх,
допомагати розвиватися.
– Це докір в бік Ліги КВН «Волинь»?
– Оскільки багаторічна ліга у нас
єдина, то так. Пригадаймо, яка з луцьких команд брала участь в якомусь телевізійному проекті, стала чемпіоном
сильних ліг? І чи взагалі багато на Волині команд? Отож, похвалитися нічим.
Знаю, що наразі намагається розвиватися команда «Жигулі», за що величезний респект хлопцям. Оце й усе.
От, скажімо, у Рівному є силасиленна гарних команд. Організатори, звісно ж, на грі зароблять гроші, і
це правильно, але не забувають і про
сам продукт, свій продукт, і підтримку молодих команд. Чудово, коли є
люди, які можуть і хочуть такій талановитій молоді допомагати. А у
нас люди приходять на гру, сміються
і все. Ігри – чудово, але це результат,
а не основа. Якщо ти вже берешся засновувати цілу Лігу, то треба дбати й
про фундамент.
– Наразі можна констатувати, що
найуспішнішою командою останніх
років став саме «Замок Любарта»,
але чому ж вас не кличе до себе Ліга
КВН «Волинь»?
– Волинська ліга КВН нас не кличе, а ми не намагаємося стати його
частиною. І як показує досвід, це нам
і допомогло вийти на всеукраїнський
рівень. Мабуть, так мало трапитися.
– А хтось із молодих талантів про
такий успіх може тільки мріяти… Ви

самі знайшли «Лігу сміху» чи вона
знайшла вас?
– Ми просто не полінувалися
взяти участь у фестивалі в Одесі, завдяки якому й потрапили на телешоу. Участь у цьому конкурсі могли
взяти усі охочі гумористи, але такою
нагодою скористалися тільки ми, інших команд із Волині там не було. І
знову-таки завдяки фонду «Новий
Луцьк» ми почувалися впевненіше,
бо фінансова підтримка – річ вагома.
Зрештою зі 135 команд ми потрапили в другий тур, у який пройшла 41
команда. Вдало виступили й там – і
потрапили у сімнадцятку найкращих. Таким чином стали учасниками
телешоу. А потім шість тренерів, що є
у проекті, відібрали по дві команди.
Ми потрапили до Юрія Горбунова, з
яким і працюємо нині.
– Як відбувається підготовка до
чергових знімань?
– Кожна команда отримує завдання й працює над ним. Контролює
цей процес чудовий редактор Андрій
Петрович Чивурін, напевно, найвідоміший редактор всіх часів і народів,
учасник харківської команди ХАІ.
– Учасники телешоу зазвичай
підписують контракт і часом такі
документи дуже суворі. Згідно із вашим контрактом, багато речей не можете розголошувати?
– Насправді нема чогось такого, що
нам категорично заборонено розповідати. Те, що бачить глядач на екрані,
– так воно і є насправді. У співочих чи

танцювальних талант-шоу контракти
вочевидь справді жорсткі, адже там і
ставки вищі, бо йдеться про шанс стати частиною шоу-бізнесу. Звісно, переможцям гумор-шоу теж є за що боротися. Я думаю, команда, яка переможе,
матиме свої привілеї з «Кварталом».
– Що найбільше вразило на «Лізі
сміху»?
– Надзвичайно приємно працювати з якістю. Часто приїздиш на якусь
гру, а там майже завжди проблеми зі
звуком, сценою. А тут – усе чудово.
Тобі дали мікрофон, він ідеально працює, а далі – все залежить від тебе самого. Ще на таких заходах надзвичайно теплий зал. Перед такими людьми
вдвічі приємніше виступати. Дуже
подобається робота з редактором Андрієм Чивуріним. Він допомагає вчитися, розвиватися. Він грамотно критикує, вчить вдосконалювати гумор.
Зазвичай редактори просто «парафінять» невдалі, на їхню думку, жарти.
Це неправильно. Редактор має вчити.
Цікаво працювати з продюсерами,
операторами, бо це справді високий
професійний рівень.
– Страшно було вперше вийти на
таку велику і розкішну сцену?
– Попри те, що я уже давно не
хвилююся на іграх, під час першого
інтерв’ю з Володимиром Зеленським
було не по собі. І це хвилювання було
чутно в голосі. А вже під час другого
ефіру ніби заспокоївся. У таких серйозних змаганнях важкувато до того
моменту, поки ти не ступиш на сцену і

не почуєш перші оплески.
– Байдужий зал – найбільший
страх кавеенщика?
– Хай як дивно, але не це. Якось
нам завше вдавалося сподобатися глядачу. В тишу ми, на щастя, не виступаємо. Та є дещо, що бентежить на «Лізі
сміху». Там дуже дивне прощання з командами – вихід у зал під таку доволі
жалісливу музику. Нам не хотілося б.
Зрозуміло, потрібна телевізійна картинка, гра на емоціях. А от для команди, мені здається, це морально важко.
– Багато часу доводиться готуватися до виступу?
– Досвід дозволяє нам працювати
онлайн. На «Лізі сміху» ми зустрічаємося за десять днів до гри й цього
цілком вистачає. Більш ніж. Зізнаюся:
минулого разу я вже не міг дивитися
на ті мініатюри. Бо ми їх проганяли
щодня по кілька разів. І наприкінці
вже здавалося, що весь гумор твоєї
команди геть несмішний. Після першої гри ми мали таку собі хвилинку
істерики й навіть хотіли переписати
увесь свій сценарій. Але, на щастя, Андрій Чивурін нас заспокоїв і зрештою
ми гарно виступили.
– Що скажеш про ведучого шоу
Володимира Зеленського? Схожий на
гуру КВНу Олександра Маслякова?
– Справді, Маслякова і Зеленського часто порівнюють як ведучих, але
між ними велика різниця. Масляков –
це культ, до якого підходять і захоплюються ним як зіркою. А Зеленський
натомість сам підходить до учасників,
цікавиться, розмовляє, допомагає. Кавеенщики знають і розуміють, що Зеленський – зірка КВНу, талановитий
актор, але поводиться він зовсім не як
зірка. І це дуже подобається учасникам, це приємно.
– Чим «Замок Любарта» надалі намагатиметься підкорювати публіку?
– Найкраще публіка реагує на речі
актуальні. Так було завжди. Політика
– тема популярна, але ми намагаємося
не акцентувати на таких жартах. Хоча
на останній грі пожартували із Януковича, але показали його у форматі
абсурдному, а не суто політичному. На
жаль, нині актуальність не спонукає
українців до сміху. Ми у своїх виступах
намагаємося все-таки відвернути увагу
від того, що відбувається, і менше жартувати про політику і недолугих сепаратистів. Однак сміятися треба, бо допоки ми сміємося – доти не здаємося.
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ЛЕГКА АТЛЕТИКА

ЛУЦЬКИЙ
МЕТАЛЬНИК
ПЕРЕМІГ У БРЕСТІ

Назар ТРИКУШ

1 метр 58 сантиметрів – стільки забракло
волинському метальнику списа Максиму
Богдану, щоб побити власний рекорд на
міжнародному турнірі з легкоатлетичних
метань пам’яті Заслуженого тренера СРСР
Євгена Шукевича у Бресті.
Максим уже з першої спроби метнув 800грамовий спис на відстань 81,83 метра і став
недосяжним для конкурентів. Найближче до
нього був чемпіон Білорусі Павло Мелешко
(80,96 метра).
Зазначимо, Максим Богдан у Бресті встановив особистий рекорд сезону. Нагадаємо,
Максим метнув спис на відстань 83,41 метра
на минулорічному Чемпіонаті Європи в Португалії.
«Ці змагання були для мене контролем
форми. З початку року я заліковував травму і навіть не думав, що зможу метнути
за позначку 80 метрів. Коли в мене це вийшло з першої спроби, далі беріг сили, хоча
відчував, що міг би й свій португальський
рекорд оновити. Та тренер мені порадив зупинитися і працювати в тренувальному режимі. Сезон тільки починається. Нехай усі
рекорди почекають до Чемпіонату Європи,
що цьогоріч пройде в Таллінні, та дорослого
Чемпіонату світу у Пекіні», – сказав Максим
Богдан.
Роман Рижий здобув «бронзу» у змаганнях дискоболів. Його результат – 57,41
метра. Ще два представники Волинської
обласної школи вищої спортивної майстерності посіли шості місця. Ірина Климець виступала у секторі для метання молота (64,29
метра), а Марія Барилюк метала спис (46, 59
метра).

«ЗАСУШИЛИ» ЛУЧЕСКУ В ЛУЧЕСЬКУ
Павло ФІЛОНЮК

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

ВОЛИНЬ – ШАХТАР – 0:0

М Команда
1 Динамо

«Волинь» (Луцьк): Шуст, Жуніч, Парцванія
(Гуменюк, 54), Шабанов, Польовий (Шіш, 73),
Шарпар, Політило, Бабатунде, Матей (Мемешев,
84), Бікфалві (к), Кобахідзе.
«Шахтар» (Донецьк): Пятов, Срна (к), Кривцов,
Ракіцький, Ісмаїлі (Дентіньйо, ), Степаненко,
Фред, А.Тейшейра, Д.Коста, Тайсон (Марлос, 57),
Л.Адріано (Гладкий, 61)
Попереджені: Кобахідзе (56), Шарпар (61), Шуст
(77), Матей (84), Гуменюк (89, Бабатунде (89) Степаненко (16), Кривцов (52), Луіс Адріано (61),
Фред (89), Дентіньйо (90+1).
Лучани та донеччани закривали 22-й тур.
Після перемог «Динамо» та «Дніпра» «Шахтарю»
не було куди подітися, лишалося обрушити на
«волинян» усю потугу своїх атак – команді Луческу слід було наздоганяти киян та дніпрян.
З перших хвилин стало зрозуміло, що одному
з грандів нашого чемпіонату в Луцьку буде непереливки. Лучани дуже уважно оборонялися, не шкодували своїх ніг, а «Шахтар», надто його бразильці,
не був дуже готовим до жорсткої боротьби.
Утім моменти в «гірників» з’являлися із загрозливою для господарів частотою. Фактично
«гірники» «вибачили» «хрестоносцям» шість
разів. Це якщо йдеться про стовідсоткові шанси.
«Волинь» же реально загрожували воротам кіпера національної збірної Андрія Пятова чотири
рази, причому двічі була зобов’язана забивати.
Обидва шанси дістав нігерієць Майкл Бабатунде. Після помилки захисників «Шахтаря» в центрі поля «Баба» втік віч-на-віч з Пятовим, але в
останній момент пробив прямо в голкіпера…
А наприкінці матчу господарі зловили гостей
на контратаці. Після пасу Еріка Бабатунде бив у
дальній кут, але неймовірною траєкторією м’яч
розминувся з воротами.
«Шахтар», звісно, «рвав і метав». Але що
ближче був фінальний свисток арбітра Трухано-

23-й тур
9 травня (субота)
Говерла – Шахтар, 14.00, «Футбол»
Ворскла – Олімпік, 17.00, «Футбол»
10 травня, неділя
Металург З – Іллічівець, 14.00, «Футбол»
Карпати – Чорноморець, 17.00, «2+2»
Металург Д – Динамо, 19.30, «Футбол»
Дніпро – Зоря, 19.30, «2+2»
11 травня, понеділок
Металіст – Волинь, 14.00, «Футбол 1»

«Волиняни» обклали ворота до своєї фортеці
кам’яним муром, у якому «гірники» шпаринку
не видзьобали.
ва, то більше схожим на навалу ставав тиск «гірників». Свій 300%-й шанс змарнував Гладкий, а
коли ворота були вже порожніми, у них незбагненно з’являлися захисники «Волині» і собою закривали володіння Шуста.
Це була типова оборона неприступної фортеці, і «хрестоносці» із завданням упоралися.
Нічия із «Шахатрем» для «Волині» рівнозначна
перемозі, а для київського «Динамо» – здобуттю
золотих медалей чемпіонату. Не дивно, що після
гри головний тренер лучан Віталій Кварцяний
дозволив своїм футболістам УСЕ! «Дозволю
своїм гравцям все. Гладіаторам після боїв, якщо
вони перемагали, дозволяли вино, жінок і все,
все, все!», – це заключні слова коуча «Волині» на
післяматчевій прес-конференції.

ДО ФІНІШУ ДОГРАЮТЬ НЕ ВСІ

Нічия із «Шахтарем» не мусить заспокоювати «Волинь». Фінансові проблеми, які переслідують більшу частину команд Прем’єр-ліги,
провокують і дострокове вибування гравців із
команди. Утім наразі з «Волині» йдуть більше не
через виплату грошей, а внаслідок кадрових рішень – гравці не потрапляють в основний склад
і, прагнучи ігрової практики, шукають собі нову
команду. Минулого тижня таке сталося із юним
даруванням Маріотто (орендований у «Флуміненсе» бразилець працевлаштувався у Польщі),
Нємчаніновим (кажуть, що він так і не порозумівся з Кварцяним) та Русланом Бабенком
(орендований у «Дніпра» опорний півзахисник
після нового року, травми і підписання лучанами
Шарпара перестав потрапляти в основний склад,
тому поїхав шукати собі нову команду).
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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.

22-й тур
Іллічівець – Карпати 1:0, Зоря – Металург Д 4:2,
Металіст – Ворскла 0:2, Динамо – Говерла 6:0,
Чорноморець – Дніпро 0:3, Олімпік – Металург З 0:0,
Волинь – Шахтар 0:0.

Бомбардири: Кравець («Динамо») – 13 голів,
Калініч («Дніпро») – 12 (2 – з пен.), Ярмоленко
(«Динамо») – 12 (3), Бікфалві («Волинь») – 12 (4),
Тейшейра («Шахтар») – 11.

ІЗ ЗГАДКОЮ ПРО КУТАКОВА

Наступного понеділка календар підготував
«Волині» ще один гранд-матч. Так, харківський
«Металіст» – це вже не латиноамериканська голмашина часів пізнього Маркевича чи хоча б раннього Рахаєва, але амбіції не падати в середину
турнірної таблиці у харків’ян присутні.
У матчі, який відбудеться о 14.00 11 травня,
буде й вдосталь інтриг. Усі пригадують про луцькі 0:3 для «Волині» після безладу, влаштованого
вболівальниками «Волині» на «Авангарді». Додатковий стимул є і в Шарпара та Шуста, які грали останнім часом у «Металісті» і яким цей клуб
винен великі гроші – невиплачені зарплати. Усім
же «хрестоносцям» матч дасть змогу довести невипадковість успішного поєдинку проти «Шахтаря» та дозволить загладити не дуже успішний
весняний відтинок чемпіонату.

ЛУЧАНКА ЗАВОЮВАЛА «СРІБЛО» НА ЄВРОПІ

Назар ТРИКУШ

На Чемпіонаті Європи з
веслування на байдарках і каное,
який приймав чеський Рачице,
українські спортсмени здобули
шість медалей – «золото», дві
срібні нагороди та три «бронзи».
Збірна України посіла восьме
місце в загальнокомандному
заліку.
Волинська
веслувальниця
Марія Повх на олімпійській дистанції 500 метрів на байдарцічетвірці разом з Анастасією Тодоровою, Інною Гріщун і Марією
Кічасовою виборола срібні нагороди. У фіналі українки на 0,6
секунди випередили росіянок,

але поступилися дуже сильному
білоруському екіпажу. Результат
переможниць – 1 хвилина 35,58
секунди.
«Якщо подивитися на час всіх
спортсменів, мабуть, був зустрічний вітер. В усіх веслувальників
результат був не дуже високий.
Тому й у нашому виді спорту рекорди не вносять, а сам результат
є відносним, – розповідає заслужений тренер України Тарас
Шевченко. – Результатом Марії
дуже задоволений, адже давно
вже українська «четвірка» не посідала призових місць на Європі.
Вона виступала в командному
човні. Там важливо, щоб усі чотири спортсмени працювали в

унісон і кожен показав свій
кращий час, тільки
ьки тоді можна сподіватися на місце на
п’єдесталі».
Разом
з
Тодоровою Повх виступала
тупала на
байдарці-двійці.. І на 500метрівці, і на 200метрівці екіпаж фінішував п’ятим.
Ще
один
н
представник Во-лині Володимир
р
Троцюк разом з
Віталієм Голюком
м
у фіналі в каноеоедвійці на дистанції
нції
200 метрів посівв шосте місце.
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АНЕКДОТИ
Оголошення: «Загублено гаманець із зарплатою! Велике прохання до того, хто знайшов, – не
смiятися».
– Тату, на стоянці було кілька
машин, а бурулька впала саме на
мою!
– Нічого дивного! 20 років
тому твоя мама була на вечірці
одна, а нас п’ятеро. Але прокинувся з нею саме я!
Уряд давно знає, що найлегше узяти гроші в бідних. Звичайно, їх у бідних мало, зате бідних
багато.
Ідуть дві блондинки. Одна
знайшла косметичку, відкриває,
заглядає в дзеркало. Каже iншiй:
– Слухай, там таке знайоме
обличчя.
Інша блондинка бере дзеркало, дивиться і каже:
– Ти що, з глузду з’їхала?! Це
ж я!
Печерський районний суд
Відня.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 30 квітня 2015 року
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З розмов кримських бабусь:
«Аксьонов вимагає, щоб хохли
продукти не везли, каже, що ми
Росія, і в нас тут всього багато. А
хохли нав’язують своє і везуть. А
продукти в них дорогі, тому наші
рідненькі російські виробники
змушені підвищувати ціни на
свої російські продукти»…
Він був у прекрасній спортивній формі, проте на пузі вона
вже не застібалася.
– О, Боже, що в тебе з фігурою?
– В мене двоє дітей!
– І що, ти їх зжерла?
– Стояти, це пограбування!!!
– Стояти – це дієслово, придурку!!!
Холодильник «Донбас» принципово не охолоджує Львівське
пиво.
Пожежник Іван стояв і нічого не робив. Банк горів – кредит
гасився.
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З НЕПУБЛІКОВАНОГО
Сергій ІВАНЮК

-В

овки! Вовки! – верещав
Паць, стрімголов влетівши
у Верховну Барлогу. –
Величезні зграї, вони от-от будуть
в Лісі. Усі до зброї, – пищало
поросятко, вирячивши очі.
– Заспокойся, і поясни докладно,
– попросив як завжди розважливий
Кролик.
– Та що там пояснювати! Силасиленна величезних Вовків суне на
наш Ліс. Їх бачили за східними горбами.
– А що їм потрібно? – прочвакав
набитим шоколадом ротом тугодумний Віні Пух.
– Їхні посланці кажуть, що в нашому Лісі непоштиво ставляться до
собак. Мовляв, ми з них мило варимо. А насправді вони просто вижерли у себе все лісове братство. І тепер
сунуть до нас, – притихлим голосом
повідав Паць.
– Так, усе зрозуміло, – підсумував
Кролик. – Що робитимемо?
– А що тут вигадувати, мовив похнюплений Віслючок, – здаватися.
Де нам тягатися проти зграї Вовків?
Якщо сидітимемо тихо, то, можливо,
вони нас не зачеплять і підуть в інший
Ліс. У крайньому випадку, зжеруть
одного-двох, а решта врятується.
Віслючок пригнічено підвівся і пішов шукати на полиці свіжий томик
«Духовних скрепів Вовчої Зграї».
– Е, ні! – гарячкував Кролик. Будемо боротися. Наробимо луків і відстрілюватимемося. А ще викопаємо
Рів. Усі кролики так роблять! Та такий

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» У FACEBOOK

ВІНІ ПУХ, СТІНА І ВСІ, ВСІ, ВСІ…

широкий, щоб вовки не перескочили.
– Але ж тоді і ми не перескочимо, –
заперечила розумна Сова.
– А зведімо краще Стіну, запропонував Віні Пух. – Відгородимося від
тих покидьків.
– Чудова ідея, – підтримав Кролик,
– а перед Стіною обов’язково Рів.
На тому і зупинилися: краще вже
будувати Стіну, ніж гризтися морда-вморду з Вовками.
– А хто керуватиме Лісом у такий
відповідальний момент? – запитав
Кролик.
– А нехай Лісником буде Віні Пух,
– запропонувала Сова. – Все одно кращого поки немає. Кролик нехай буде
Розпорядником. А Паць нехай вгамо-

вує суперечки у Верховній Барлозі.
Голосували швидко та одностайно, війна ж бо на носі. Будувати Стіну та копати Рів вирішили покликати
Кабанів. Ті не довго відмовлялися, бо
знали: прийдуть Вовки – їх зжеруть
першими. Лісове братство навіть заплющило очі на те, що Кабани довгі
роки сиділи в них на шиях та нещадно
грабували Буфетну Касу.
– Але ж на будівництво потрібні
Жолуді, та ще й чимало, – щиро розводили ратицями Кабани.
У Верховній Барлозі звірі проголосували за новий закон: кожен має
відірвати від своєї пайки півтора Жолудя і віддати на Війну. На зведення
Стіни з Буфету виділили 850 мільйо-

нів Жолудів.
Минуло півроку. Про Стіну трохи призабули. Поки в Барлозі під час
чергової суперечки Павич не почав
звинувачувати Кролика, що той краде
Жолуді і носить до своєї нірки. Мовляв, Кріт на власні очі бачив. Тоді згадали і про Стіну. Вирішили перевірити, як іде робота…
… Стіна справді вражала. Вона
була височенна, її верхівка маячіла за
кронами дерев. А Рів був такий глибокий, що Віні Пуху навіть лячно було
дивитися вниз.
– Вау! Вау! Як няшно! – верещав,
мов недорізана свиня, Паць. – Супер.
Це те, що нам потрібно! Жоден Вовк
не перескочить.
Кабани задоволено мружили очі і
посмішка гуляла в кутиках пащек.
– А чому вона така коротка? – невдоволено букнув Кролик. – Лише
двадцять кроків.
– Ну, не все так просто, – багатозначно роздули щоки Кабани. – Ви
ж розумієте, поки Дятел зробив технічне обґрунтування, поки затвердив
Ведмідь, а він же всю зиму спав. Та й
Бобри підводять з матеріалами. А ще
не завадило б для пришвидшення робіт підкинути Жолудів…
Делегація Жолудів пообіцяла. При
цьому суворо наказали закінчити Стіну якнайшвидше. З тим і поїхали.
… Вовки прийшли вночі, коли у
Лісі всі мирно спали. Прийшли з іншого боку, куди тягнути Стіну і не збиралися. Першим зжерли Паця. Потім
– Кролика. Віні Пуха жерти не стали:

надто не смакували плюш та тирса,
якою він був набитий. Його посадили
у клітку, яку зробили із кісток Паця та
Кролика.
... Віні Пух сидів у своїй в’язниці і
натужно думав: коли ж він помилився
і все пішло не так? Коли запропонував
ставити Стіну чи коли довірився Кабанам? А може, варто було послухати Кролика і таки майструвати луки?
Його роздуми перервало шаркання
копит. До клітки з мискою меду чимчикував Віслючок. Сповнений власної
гідності, він урочисто поставив їдло
перед бранцем. Віні підвів очі й отетерів: на Віслючкові були нові шати
головного Лісника, а на грудях висів
Орден Вовкулака.

ДОВІДКА
У вересні 2014 року прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк заявив про
початок будівництва фортифікаційних
споруд на кордоні з Росією в
рамках проекту «Стіна». Усі роботи
передбачалося завершити через півроку,
було виділено перші 100 млн грн, проте
в жовтні Україна відклала реалізацію
проекту «Стіна». У лютому 2015 року
Держмитслужба повідомила, що проект
«Стіна» подешевшав. У квітні Кабінет
міністрів виділив 300 мільйонів гривень
на реалізацію проекту із загальної
суми у 800 мільйонів. Тоді ж прем’єр
заявив: «Затягування буде дуже дорого
коштувати». На початок травня 2015го жодну ділянку україно-російського
кордону та лінії розмежування не було
обладнано повноцінною системою
фортифікації.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЕТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 8 – 14 ТРАВНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)
Солдат Її Величності
Безсонні ночі, неспокійні днини, мозолі, піт, думок гарячий щем ідуть з тобой покірно по вкраїні і догнивають під густим дощем.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

Юрій Корольчук (1 травня 1950 р.)
Мерський депутат
Не жартуй наді мною, будь ласка, і говорячи, не мовчи.
Нащо правді словесна маска? Ти мовчанням мені кричи. І без слів я все розумію, що сказати маєш мені, та в
мовчанні живе й надія
не почути жорстоке «ні!».

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Олександр Кононович (12 червня 1980 р.)
Хворий комсомолець
Він допізна сидів у коноплях, мов уперше вступив у
гидь, з оченят, від плачу промоклих, рукавом витирав
блакить. А вночі шугнув через грядку, де сусідів паркан
стирчав, вибив шибку одну з рогатки і додому спати
помчав…

РАК (22.06 – 23.07)

Віталій Кварцяний (19 червня 1953 р.)
Вождь червоно-білих
Зорі трохи розважать вас Симоненком (поетом): «Дай
тобі у думку динаміту, дай тобі любові, дай добра, гуркочи у долю твою, світе, хвилями прадавнього Стира».

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)
Той, хто в жеці сидить
Пройдуть дні, гарячі й безнадійні, і ми стаєм холодні та
спокійні, такі собі чиновнички черстві. Уже в душі нема
святого болю, і розум наш не рветься вже на волю – ми
раді тим, що ситі і живі.

ДІВА (24.08 – 23.09)

Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)
І швець, і жнець, і на дуду грець
Уже народ – одна суцільна рана, уже від крові хижіє
земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає зсукана петля.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Петро Шпига (30 вересня 1973 р.)
Шериф
Ми думаєм про вас. В погожі літні ночі, в морозні ранки
і вечірній час, на свята гомінки і в дні робочі, громадяни
дорогі, ми захищаєм вас.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Володимир Лис (26 жовтня 1950 р.)
Золоте перо
Ні, то не сум промінить риса кожна, то творчість б’є з
натхненних наших віч, а творчість завжди мрійна і тривожна, немов травнева неспокійна ніч. Ні, сонний спокій зовсім нам не сниться, ні, нас не вабить ніжна тишина – прийдешнє осяває наші лиця, неспокій творчий з
вічністю єдна.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Олег Бровін (10 грудня 1964 р.)
Піцейола
Натуга на руках, від втоми чорних, здувала жили, ніби
мотузки. Каміння клацало зубами
в жорнах, жувало жовті зерна на друзки. І сіялось не
борошно, а мука.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)
Вічний революціонер
До двадцяти бунтуємо завзято, шукаєм правди, кленемо брехню і віримо, що нашому огню належить всяку
нечисть спопеляти.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Степан Івахів (24 січня 1968 р.)
Молочар
Та не вірить я не маю змоги, обіймає сумніви огонь, і
червоним ліхтарем тривоги зупиняю поїзда твого. І
стою на березі чекання: що ти мені з гуркоту кричиш?
Станеш ти біля мого благання чи до інших станцій
просвистиш?

РИБИ (20.02 – 20.03)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Автозаводівець
Затис я в жмені божевільний атом, і слава мені груди
лоскотить. Творіть красу! Дерзайте і не спіте!
Та пам’ятайте, що над вами – я, готовий все убити і спалити, щоб обезсмертити своє ім’я.

