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«ЧУЖІ УКРАЇНЦІ»

НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ
МІФИ І ПРАВДА ПРО ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗІ СХОДУ

стор.
КОМУНАЛКА

ПРОБЛЕМА

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

НА ПЕРШИЙ-ДРУГИЙ
РОЗПАРКУЙСЬ!

Схоже, у нашому місті по-справжньому взялися за наведення
ладу із паркуванням автомобілів. А якщо бути зовсім коректним
– із місцями для паркування. Принаймні про це останнім часом
доволі часто і з упевненістю говорять у стінах луцької мерії.

САМІ ВИННІ:

«ЛУЦЬКТЕПЛО» ПОЯСНЮЄ
ВІДСУТНІСТЬ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
У ДКП «Луцьктепло» відключення гарячої води лучанам
пояснюють неналежною сплатою споживачами наданих послуг
із централізованого опалення, постачання теплової енергії і
гарячої води. Увімкнути воду обіцяють лише тоді,
коли будуть погашені борги.
стор.
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ІГОР ПАЛИЦЯ: «ПОДЯКА,
ЩОБ Я НЕ ОБРАЖАВСЯ,
МЕНІ НЕ ПОТРІБНА»
Одеса насправді набагато ближче розташована до Луцька, ніж нам показують географічні карти. І все це через Ігоря Палицю, який понад рік очолював Одеську
ОДА. Палиця – уродженець Луцька, його
Фонд «Новий Луцьк» успішно працює в
межах міста, до того ж він має впливи на
суспільно-політичну ситуацію не лише у
Луцьку, а й в області загалом. Тому «Хроніки Любарта» вирішили з’ясувати, яким
чином відставка одеського губернатора Палиці позначиться на громадськополітичних процесах на Волині. А найкращими свідченнями, як відомо, є слова
першоджерела.
стор.
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КРОКОМ РУШ

П’ЯТЬ КОПІЙОК

ЧИ ДАЮТЬ
ЛУЧАНИ ХАБАРІ?

П

ісля Революції Гідності минуло понад
рік. Чи стало за цей час у Луцьку менше
хабарництва? Чи місцеві чиновники,
медики та вчителі й надалі вимагають хабарі
й чи готові жителі міста їх давати? «Хроніки
Любарта» вирішили запитати про це у лучан.
Андрій, 75 років, пенсіонер:
– За своє життя мені частенько
доводилося давати хабарі. Хоч
я до цього ставлюся негативно,
але життя змушувало.
Колись за совітів проблеми
за могорич залагодити
можна було, а тепер долярів
подавай!
Любов, 41 рік,
у декретній відпустці:
– Нині у нашій державі
майже скрізь є корупція: як
на місцевому рівні, так і
у столиці. Хай як прикро,
але хабарництво стало
нормою. Хабарі вимагають
починаючи із дитячого
садочка і закінчуючи
лікарнями. Я теж давала
хабар. Хоч і незначний.
Тетяна, 50 років, безробітна:
– Хабарництво – жахливе
явище, яке буде важко
викорінити. Нині в Україні скрізь
однаковий рівень хабарництва.
Мені також доводилося давати
хабарі. Таке тепер у нас життя.
На жаль, без цього ніяк.
Людмила, 46 років, медсестра:
– Ніколи не давала хабарів і
не збираюся. Я всіх чиновників
вистріляла б, які хабарі
вимагають. З нашими мізерними
зарплатами ще й хабарі давати?
Де таке бачено? Вважаю, що у
вищих ешелонах влади рівень
хабарництва найбільший. Адже
вони володіють величезними коштами.
Христина, 20 років, студентка:
– Я ставлюся дуже негативно до
хабарництва, до будь-яких його
виявів, в освіті тим більше. Гадаю,
що найбільша корупція в освітніх
закладах Львова, Києва, Харкова,
тобто найбільших містах.
На факультеті журналістики
ніколи не стикалася із хабарництвом, чим дуже
тішуся. Але пам’ятаю, якось в мене були проблеми
з фізкультурою, то викладач сказав купити
килимок для спортзалу.
Оксана, 23 роки, копірайтер:
– Хабарництво – це хвороба
українського суспільства, яку
воно намагається заліковувати,
але без рецидиву ніяк не
обходиться. Думаю, що кожен
має починати із себе. Ми самі
винні в тому, що хабарництво
процвітає. Навіщо «дякувати»
лікарю за те, що є його роботою. Потрібно, щоб
кожен зробив для себе вибір – жити чесно чи «ніби
чесно»! Безумовно, найбільший рівень корупції
залишається в галузі медицини, судочинства,
органах внутрішніх справ, прокуратурі, освіті й
навіть у звичайних місцевих відомствах. Хабар
не давала, але були випадки, коли доводилось
звертатися по допомогу до впливових
людей. Нам ще потрібно багато працювати,
переосмислювати і головне – не піддаватися на
промовисті обіцянки при виборі керівників держави.
У принципі, побороти корупцію реально, але
питання вже в іншому – чи ми до цього готові.

ЯК ТРИВАЄ НА ВОЛИНІ
П’ЯТА ХВИЛЯ МОБІЛІЗАЦІЇ
П

ід час щотижневої наради в
облдержадміністрації тимчасовий
виконувач обов’язків обласного
військового комісара Роман Кулик
розповів про те, як триває на Волині п’ята
хвиля мобілізації.

«На курси перепідготовки та підвищення кваліфікації до навчальних центрів
та військових полігонів відправлено 48%
військовозобов’язаних, 103% офіцерів запасу, 23% техніки національної економіки, – зазначив Роман Кулик. – Кращий стан справ у
Маневицько-Любешівському
об’єднаному
військовому районному комісаріаті – 108%,
Горохівсько-Локачинському – 98%. Більш як
половину планового завдання виконали Ківерцівський (62%) та Рожищенський райони (63%).
Варто відмітити зростання показників на 18%
у Ратнівсько-Старовижівському об’єднаному
військовому районному комісаріаті, на 13% – у
Рожищенському, на 10% – у Ківерцівському та
Камінь-Каширському районах.
Кулик наголосив, що набагато гірший
стан справ спостерігається у ВолодимирВолинському та Любомльському районах,
а також у містах Ковелі й Нововолинську.

Ці факти свідчать про те, що у районах та
містах недостатньо організована робота із
забезпечення виконання заходів мобілізації.
Станом на 2 червня цього року військовозобов’язані області, які підлягають призову по мобілізації, оповіщені на 72%. До адміністративної відповідальності притягнуто
17 громадян, які ухилялися від виконання
громадянського обов’язку, та щодо трьох
осіб подано документи на відкриття кримі-

нального провадження. Найбільше правопорушень – на території Нововолинського,
Ратнівсько-Старовижівського, МаневицькоЛюбешівського військових комісаріатів. За
результатами проведення медичних оглядів
тільки 39% військовозобов’язаних визнано
придатними до військової служби за станом
здоров’я. Значна кількість громадян, які підлягають призову, перебувають у розшуку –
понад три тисячі осіб.

СВОЇ

«ЛУЦЬКТЕПЛО» ДОВІРИЛИ
ЛЮДИНІ З ОБЛГАЗУ
Юрій Паращій з 2007 року працював у
структурах «Львівгазу», акціонером якого за
повідомленнями ЗМІ був нардеп Ігор Єремеєв

ДКП «Луцьктепло» отримало нового
директора: ним став Юрій Паращій, який
свого часу працював у структурах ПАТ
«Львівгаз».
Як повідомляє прес-служба Луцької
міськради, Микола Романюк розповів, що
три місяці працював над підбором достойної
кандидатури, яка не мала б родинних чи бізнесових стосунків у місті Луцьку. Для цього
він звертався до структур, які добре обізнані з кадрами у цій сфері. Надходили пропозиції, відбувалися зустрічі з кандидатами, а
на останньому етапі серед трьох кандидатур
було вибрано Юрія Степановича Паращія.
«Останнім часом ситуація на підприємстві склалася непроста, проте не критична,

адже тут працює хороший колектив», – зауважив мер.
Міському голові доводилося зустрічатися з колективом ДКП «Луцьктепло» щодо
певних непорозумінь, що й спричинило кадрові зміни.
Новопризначений директор має дві
вищі освіти. Зокрема, він закінчив ІваноФранківський державний університет нафти
і газу за спеціальністю «Проектування та
спорудження нафтогазопроводів і нафтогазосховищ» та факультет перепідготовки кадрів Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (кваліфікація
бухгалтер-економіст).
З 2001 до 2003 року працював на ДП «Західнафтогазсервіс» у Львові на посаді інженера третьої категорії. З 2003 до 2007 року
був заступником директора ПП «Талан» у
місті Долина.
З 2007 до 2009 року був начальником
управління комерційної діяльності ПАТ
«Львівгаз». А з 2009 року до сьогоднішнього призначення він працював начальником
філії Самбірського управління експлуата-

ГАМАНЕЦЬ

ЧАСТИНА ПІЛЬГОВИКІВ
З ЛІТА ПЛАТИТИМЕ ЗА ПРОЇЗД
З 1 червня 2015 року окремі категорії
пільговиків втратили право на
безплатний проїзд у міському,
приміському та міжміському транспорті.
Це відбулося у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення
змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких законодавчих актів
України» від 28 грудня 2014 року.
Зокрема, вилучено право на пільговий проїзд учасникам війни, ветеранам
праці, особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», жертвам нацистських переслідувань, дітям війни.
Разом з тим, у департаменті соціального захисту населення Волинської
облдержадміністрації наголошують, що
не припинено дію постанови Кабінету
Міністрів України від 17 березня 1993
року № 354 «Про безплатний проїзд
пенсіонерів на транспорті загального
користування».
Оскільки учасники війни, ветера-

ни праці, особи, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, діти війни є одночасно
пенсіонерами за віком чи інвалідами, з
1 червня 2015 року зазначені категорії
пільговиків користуватимуться правом
пільгового проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та
приміських маршрутах.

ції газового господарства ПАТ «Львівгаз».
Із Юрієм Паращієм контракт підписали
на один рік. Серед своїх першочергових завдань він бачить відновлення гарячого водопостачання у місті Луцьку, підготовку до
опалювального сезону та об’єднання зусиль
колективу, адміністрації, профспілкової організації для розвитку підприємства.
Як писали ЗМІ, видання «Вголос» і
«Коментарі», на початку 2000-х низку облгазів, зокрема ВАТ «Закарпатгаз», «Волиньгаз», «Львівгаз», «Чернівцігаз», «ІваноФранківськгаз» і «Чернігівгаз» асоціювали зі
співвласником групи компаній «Континіум»
та народним депутатом Ігорем Єремеєвим.
Як відомо, до кінця 2014 року ДКП
«Луцьктепло» очолював Олександр Киричук.
Після цього він намагався поновитися на посаді через суд. Виконувачем обов’язків директора став депутат Луцької міськради від
ВО «Батьківщина» Артур Василевський. На
посаді він перебував близько півроку, хоча
міський голова обіцяв закрити кадрове питання за значно коротший термін.

ДОРОГІ КУПЮРИ

НАЦБАНК ПРОДОВЖИВ
ДІЮ ВАЛЮТНИХ
ОБМЕЖЕНЬ

Національний банк України ухвалив рішення
продовжити на три місяці, до 3 вересня 2015 року,
дію низки обмежень на валютному ринку, пише
«Економічна правда».
Як повідомили в Нацбанку, йдеться про продовження на три місяці вимог постанови НБУ
від 3 березня №160 «Про врегулювання ситуації
на грошово-кредитному та валютному ринках».
У тому числі регулятор продовжує до 3
вересня вимогу щодо обов’язкового продажу
експортерами 75% валютної виручки, обмеження щодо 90-денного граничного терміну
експортно-імпортних розрахунків та обмеження
на покупку банками безготівкової валюти за
власними операціями до 0,1% регулятивного
капіталу на день.
Також представники НБУ повідомили, що обмеження на зняття готівкової валюти за депозитами до еквівалента 15 тисяч гривень на добу і з
продажу готівкової валюти до еквівалента 3 тисячі
гривень на добу в одні руки залишаються в силі,
і регулятор має намір повернутися до питання їх
скасування після стабілізації валютного ринку.
Разом з тим, Нацбанк підвищує ліміт на видачу готівкової гривні через касу та банкомати
до 300 тисяч гривень на добу.

ÍÎÂÈÍÈ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

НАЙКРАЩЕ – ДІТЯМ: КАНІКУЛИ
ПОЧИНАЮТЬСЯ В «БУКОВЕЛІ»

Алла САДЕЦЬКА

ри сотні луцьких
дітлахів зустрічають
літо на гірському
курорті «Буковель», що на
Прикарпатті. 30 травня перша
група школярів із Луцька
вирушила на десятиденний
відпочинок за сприяння Фонду
Ігоря Палиці «Новий Луцьк».

Т

Оздоровчі поїздки в «Буковель» Фонд організовує вже
чотири роки поспіль у рамках
програми «Здоров’я лучан – запорука майбутнього». За цей час
безплатними путівками скористалося 5 100 лучан, з яких 3 100
отримали школярі, а ще 2000
– працівники освіти, культури,
медицини тощо.
А от цьогоріч змістовно відпочити, набратися енергії та
насолодитися карпатською природою матимуть можливість дві
тисячі лучан, кажуть у Фонді
«Новий Луцьк». Улітку в «Буковелі» відпочине 650 обдарованих учнів із різних шкіл нашого
міста, а також 350 дітей із сімей
учасників АТО. А вже восени
оздоровчі поїздки чекають на
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ВИМУШЕНІ ГОСТІ

У ЛУЦЬКУ – МАЙЖЕ
ПІВТОРИ ТИСЯЧІ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
У департаменті соціальної політики Луцької
міської ради повідомили, що станом на 3 червня
2015 року в установі офіційно зареєстрували
1390 осіб, які прибули з АР Крим та районів
проведення АТО.
З них 173 особи прибули з півострова, а ще 1218 з
Донецької та Луганської областей.
По отримання щомісячної адресної допомоги
для покриття витрат на проживання, в тому числі
на оплату житлово-комунальних послуг, звернулося
634 сім’ї. Розмір допомоги для непрацездатних осіб
(пенсіонери, діти) склав 884 грн на одну особу; для
інвалідів – 949 грн на одну особу; для працездатних
осіб – 442 грн на одну особу.

тисячу дорослих: 500 учасників
АТО та ще п’ять сотень лучан інших соціальних категорій.
На відпочинку юних лучан очікує насичена анімаційна
програма, спортивні заняття,
екскурсії, гуртки, клуби за інтересами. Діти будуть забезпечені
триразовим харчуванням. На високому рівні буде організовано і
безпеку школярів, кажуть у Фонді. Із самого рання діти будуть
під пильним наглядом вожатих,

Голова правління Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» Олександр
Товстенюк (ліворуч) закликає луцьких школярів і надалі радувати
здобутками у навчанні

ОСТАННІЙ ДЗВОНИК

ДО 1 ВЕРЕСНЯ НА ВОЛИНІ
ЗАКРИЮТЬ 26 ШКІЛ

Оскільки навчання учня у малокомплектній школі
обходиться бюджету втричі дорожче, ніж навчання
учня гімназії, в обласному управлінні освіти
планують закрити 26 навчальних закладів.
Про це йшлося під час оперативної наради в голови
облдержадміністрації, повідомляють «Волинські новини».
Нині на Волині нараховують 157 малокомплектних
шкіл (20,5% від загальної кількості). У 55 школах навчається до 20 учнів, у 53 – до 40, у 49 – до 100. У таких
закладах навчається 5205 школярів, у штатному розписі передбачено 1875 ставок працівників. У зв’язку зі
збільшенням тарифів на енергоносії такі школи стають
ще дорожчими. Окрім того, 11 районів області потребують коштів освітньої субвенції на введення у таких
закладах додаткових посад.
Оскільки рішення про закриття та реорганізацію шкіл
ухвалюють органи місцевого самоврядування, управління освіти просить ще раз проаналізувати оптимальність
нинішньої мережі навчальних закладів, аналіз витрат та
можливість їх оптимізації, адже такі дії відповідають вимогам децентралізації. До 1 вересня заплановано закрити
26 шкіл І-ІІ ступенів та реорганізувати 8 шкіл.

Тисяча юних лучан завдяки «Новому Луцьку» побуває влітку в «Буковелі»

а в нічну пору їх охоронятиме
служба безпеки. Окрім того, за
бажання батьки зможуть побачити своїх чад у веб-камерах,
зайшовши на сайт курорту.
На лекцію-інструктаж із
батьками, діти яких отримали
путівки в «буковельське літо»,
завітав і голова правління Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
Олександр Товстенюк. Він запевнив, що конкурс триватиме і надалі, мовляв, кожен наполегливий школяр має шанс отримати
путівку на курорт «Буковель».
Головне – тішити своїх батьків і
вчителів успіхами у навчанні.
Олександр Віталійович подякував батькам за те, що виховують гідне покоління українців.
Наголосив і на тому, що Фонд
намагається забезпечити рівні
можливості для всіх дітей.
«Важливо, що батьки вкладають у своїх дітей зусилля і
натхнення та стимулюють їх до
навчання. Дякую дітям за те, що
радують своїх батьків і усіх нас
успіхами й талантами. Тішить,
що деякі діти їдуть на відпочинок в «Буковель» удруге, а то й
утретє», – зауважив Олександр
Товстенюк.

Тішиться подарунком від
Фонду «Новий Луцьк» мама 14річного Станіслава Дащенка.
«Мій син гарно навчається,
успішно закінчує восьмий клас.
До того ж, наш тато був мобілізований. І от завдяки Фонду
«Новий Луцьк» наша дитина
проведе десять днів у «Буковелі». Такі подарунки дуже радують, а дитину направду мотивують. Синочок заслужив на
такий гарний відпочинок. Бажаю усім батькам і дітям таких
подарунків», – прокоментувала
пані Ольга.
«Безплатну путівку я отримав завдяки тату, який зараз у
зоні АТО. Хотілося б, щоби він
був удома. Нещодавно приїжджав, але тепер знову на сході.
Мама й тато кажуть, що не змогли би відправити мене у «Буковель», бо для нас це надто великі
гроші. І я дуже радий, що літні
канікули розпочнуться у горах.
А я там ще ніколи не був. Упевнений, там буде весело, бо їдуть і
мої однокласники. От би все літо
було таким!» – поділився враженнями восьмикласник Сергій
Троцюк.

РЕФОРМА

ПАЦІЄНТИ ЗМОЖУТЬ
ЛІКУВАТИСЯ В БУДЬЯКОМУ МЕДЗАКЛАДІ
БЕЗ ПРОПИСКИ
Міністерство охорони
здоров’я презентувало
пакет законопроектів щодо
реформування медичної галузі.
2016-й буде перехідним роком
для переходу від фінансування
за ліжко-місця до фінансування
за надані послуги. Заклади
охорони здоров’я отримають ту
саму кількість коштів, яку вони
отримали в 2015 році.
Після проведення реформи рішення про правову форму закладів
охорони здоров’я будуть ухвалювати відповідні органи місцевого самоврядування, що відповідає принципам децентралізації. Заклади
охорони здоров’я будуть управляти своїми бюджетами самостійно,
розробляти фінансові плани для
розвитку установ, ефективно використовувати ресурси. Медзаклади
зможуть залучати кошти приватних
фондів та донорів, які допоможуть їм

інвестувати у сучасні технології для
надання сучасної медичної допомоги
пацієнтам. У майбутньому система
охорони здоров’я отримає переваги
від легалізації прихованих платежів,
які на сьогодні складають 60-70% усіх
витрат на охорону здоров’я. Також
відбудеться зміна принципу оплати
праці персоналу закладів охорони
здоров’я: від фіксованої оплати за
штатним розкладом – до оплати за
послуги, які надаються за контрактом між закладом охорони здоров’я
і співробітником. Зарплатня медиків
залежатиме від обсягу наданих послуг. Кошти йтимуть за пацієнтами.
Вони зможуть отримувати медичну
допомогу, де зручно територіально.
Держава оплачуватиме послуги незалежно від того, де їх буде надано.
Медики не будуть прив’язані до закладу охорони здоров’я, а зможуть
укладати кілька контрактів з різними закладами. Доходи медиків будуть легальними й залежатимуть від
наданих послуг.

ВЕСЕЛІ ТА КМІТЛИВІ

ЛУЦЬКІ ГУМОРИСТИ
СТАЛИ ЧЕМПІОНАМИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ЛІГИ КВН

Волинська команда КВН «Замок Любарта»
перемогла у всеукраїнській лізі КВН «Торнадо»,
повідомляє «Таблоїд Волині».
Гра відбулася 28 травня у Чернівцях.
За перемогу змагалися «Західний Гай» (Коломия), «Замок Любарта» (Луцьк), «Збірна Ювілейного» (Рівне), «Київський Політех» (КПІ, Київ), «Без
понтOFF» (Чернівці) та «Наш формат» (Кам’янецьПодільський).
Лігу КВН «Торнадо» започаткували у 2011 році
учасники дуже популярної та успішної колись команди «Торнадо Люкс». Це одна з небагатьох українських
ліг, яка проводить ігри в телевізійному форматі.
Для «Замку Любарта» перемога в цій лізі вже не
перша. Торік хлопці розділили чемпіонство з рівненською командою. До слова, уже не вперше команду
підтримує Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк».

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
без урахування послуг
поштового зв’язку

7,96

грн
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ЦІКАВИЙ СПІВРОЗМОВНИК
Лілія БОНДАР

З

а тридцять років
діяльності компанія
ПАТ «ТЕРЕМНО
ХЛІБ» зарекомендувала
себе як добросовісний
виробник, надійний партнер
та прогресивне галузеве
підприємство. Компанія
залишається одним з
найбільших інвесторів
та роботодавців Волині.
Підприємство постійно слідкує
за новинками у своїй галузі та
знає, як заохотити працівника.
Про проблеми сучасного
бізнесу та про те, як зробити
його успішним, розповідає
голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО
ХЛІБ» Андрій Тищенко.
– Ви успішний підприємець,
очолюєте одне з найбільших підприємств з виробництва хліба на Волині. Як вам вдалося досягнути успіху?
– Я багато працював і ні від кого
не чекав підтримки чи допомоги. Завжди розраховував і розраховую лише

АНДРІЙ ТИЩЕНКО:

«ЗАПОРУКА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ –

НАПОЛЕГЛИВА ПРАЦЯ»

на власні сили, стараюся іти вперед і
не озиратися. Тому є результат.
– Скільки людей нині працює на
підприємстві?
– У нас працює 530 людей, адже
щодня ми випікаємо 50 тонн хліба.
Продаємо його у Волинській, Рівненській та частково у Львівській областях. Хоч зараз і криза, але все одно
стараємося вкладати кошти у виробництво. Нещодавно активно взялися
за енергозбереження. Модернізуємося, впроваджуємо новітні технології,
щоб зекономити та газі.
– Як заохочуєте працівників?
– З 1 квітня підняли зарплату всім
працівникам на десять відсотків. Нині
сучасні підприємства не піднімають
зарплатні. Але ми розуміємо те, що
ціни неймовірно зросли, а тих зарплат,
які були до цього, людям не вистачає.
На цьому зупинятися не збираємось.
Уже з травня піднімемо зарплатню ще
на 5 відсотків. Якщо усе буде так, як

заплановано, то, можливо, до кінця
року ще збільшимо зарплату.
– Які, на вашу думку, основні
проблеми нині є в бізнесі?
– Основна проблема в тому, що у
нашій державі нічого не змінюється.
Як було недосконале законодавство,
так і залишилося. В Україні дуже цікаво ставляться до платників податків.
Хтось їх платить, хтось не платить,
а хтось просто закриває на це очі. Я
знаю компанії, які не платять їх взагалі. Ця інформація відома усім. То
хіба може бути здорова конкуренція
між підприємствами? У нас середня
зарплата удвічі вища, ніж на підприємствах, які доплачують у конверт і
економлять на податках.
– Що для цього потрібно зробити?
– Податковій треба краще працювати. Те саме стосується і влади. Якщо
є Податковий та Кримінальний кодекси, то їх варто дотримуватися. Тре-

ЗА КОРДОН

ЯК ПО-НОВОМУ ОТРИМАТИ ШЕНГЕН?

З 23 червня відбудуться зміни у
процесі подання документів на
отримання Шенгенської візи для
українців.

Головна зміна полягає у тому, що
починаючи з 23 червня 2015 року всі
заявники повинні будуть з’явитися особисто в консульство, щоб надати свої
біометричні дані. А саме – відбитки
пальців та цифрову фотографію.
Як повідомляють у Генеральному Консульстві Республіки Польща в
Україні, ця зміна викликана тим, що
в Україні та інших країнах Східного
партнерства країни Шенгенської зони
запроваджують візову інформаційну
систему (ВІС). Система вже працює в
шістнадцяти з двадцяти трьох регіонів
світу. Її запровадження розпочалося в
жовтні 2011 року. До кінця листопада
2015 року до системи ВІС буде приєднано всі консульства країн-учасниць
Шенгенського простору в усьому світі.
Здавання біометричних даних
стосується, зокрема, заявок на короткострокові Шенгенські візи (із максимальним дозволом на перебування у
90 днів з кожних 180 днів).
Для всіх подальших заяв на отримання візи, що будуть подаватися
протягом п’яти років після цієї процедури, відбитки пальців заявника копіюватимуть з інформації, яка міститься в системі ВІС з попередньої заявки.
Іншими словами, відбитки пальців
надаються на період у п’ять років. І ці
відбитки чинні для будь-якої подальшої заявки на Шенгенську візу протягом п’ятирічного періоду (наприклад,
заявки на довготермінову багаторазову візу).

Винятки від зобов’язання надавати відбитки пальців стосуються таких
категорій:
– діти, молодші за 12 років;
– особи, у яких фізично неможливо взяти відбитки пальців;
– голови держав та члени національних урядів (а також члени їхніх
офіційних делегацій та їхні чоловіки/
дружини), якщо вони подорожують з
офіційними цілями.
На практиці це означає, що перший особистий візит до консульства
країни-учасниці Шенгенської зони
після 23 червня 2015 року буде довшим
на кілька хвилин. Усі інші процедури
(зокрема, візовий збір, аплікаційні
форми) залишаються незмінними. Такими ж залишаються і функції візових
центрів. Вони допомагатимуть консульствам країн-членів Шенгенського простору, що з ними працюють, на
підготовчій стадії процесу подачі візової заяви. Ці центри також будуть
оснащені електронними пристроями
для збору біометричних даних, які
далі безпосередньо відправлятимуть

до консульства відповідної країни
Шенгенської зони. Вони зберігатимуться в базі даних ВІС.
У консульстві пояснюють, що мета
змін і загалом запровадження системи
ВІС полягає в тому, аби ліпше захистити заявників від крадіжки їхньої ідентичності та перешкоджати шахрайству
з документами і торгівлі візами. Наприклад, взяття відбитків пальців широко використовується всередині ЄС
для того, аби підняти рівень безпеки
різних документів (посвідчення особи,
паспорти). Використання біометричних даних для підтвердження ідентичності людини, яка має візу, вестиме до
точнішої, швидшої та безпечнішої перевірки прикордонниками.
Водночас у консульстві повідомляють, що Шенгенські візи, видані до
23 червня 2015 року, залишатимуться
чинними. Власники біометричних
паспортів, які подаватимуть заявку
вперше, теж повинні будуть прийти
особисто до консульства після 23
червня, аби подати заявку на отримання короткострокової Шенгенської
візи.
Загалом, є дві різні непов’язані
системи зберігання біометричних даних. Біометричні паспорти з відбитками пальців його власника видають
українські органи влади. Натомість
системою ВІС управляє не українська
влада, а органи влади Шенгенських
держав, які не мають жодного доступу до даних, що зберігаються на чипах
українських біометричних паспортів.
«На жаль, у разі відмови надати
біометричні дані такі заявники не
отримають Шенгенської візи», – повідомляють у консульстві.

ба налагодити такі умови, щоб люди
нарешті могли реалізувати свої ідеї в
бізнесі та спокійно працювати. Щоб
вони не боялися податківців та інших
перевірок.
– Є сучасні політики, які вам імпонують?
– Мені імпонує той, хто щось робить, а не розповідає людям, який він
хороший. Для мене це Андрій Садовий. Усі можуть побачити результати
його роботи. Він досягнув великого
успіху. Варто подивитися тільки на те,
який зараз Львів. Це місто динамічно
розвивається. Приємно за цим спостерігати.
– Ви є помічником одного з народних депутатів «Самопомочі». Що
вирізняє цю партію серед інших політичних сил?
– Ця політична сила відстоює створення привабливих робочих місць в
регіонах, аби талановиті люди залишалися у своїх громадах, щоб розви-

вати їх. Мені близька їхня ідеологія та
цінності. Команда «Самопомочі» не
чекає манни небесної та підтримки
від когось, а працює, щоб мати успіх. У
нашій країні всі вже зрозуміли: якщо
сам не зробиш, то за тебе не зробить
ніхто. Я дотримуюся у своїй роботі
тільки таких цінностей.

НОВОВВЕДЕННЯ

«УКРАВТОДОР» ЗАБОРОНИВ
ВАНТАЖІВКАМ ЇЗДИТИ ВДЕНЬ
Заборона руху автотранспорту
з наднормовою вагою за
температури повітря +28ºС і вище
вже набула чинності.
Дорожники пояснюють: за високих температур повітря дорожнє
покриття нагрівається до критичних температурних показників, а
саме понад 42ºС, внаслідок чого конструкція дороги руйнується.
«Рухаючись дорогою, покриття
якої схильне до деформацій, великоваговий транспорт загальною масою
понад 24 тонни з навантаженням
більш як 7 тонн на вісь лишає на ньому свій слід – глибокі колії, через які
утворюються тріщини, а згодом неймовірних розмірів вибоїни», – заявив начальник Управління експлуатаційного утримання доріг і безпеки
руху «Укравтодору» Олег Федоренко.

Він наголосив, що введена заборона діятиме лише за умови спекотної погоди, у прохолодні дні рух
вантажівок здійснюватиметься без
обмежень.
«Дати початку та завершення
тимчасових обмежень визначатимуться залежно від температурних
показників повітря. Час обмеження
встановлюватиметься залежно від
районування території областей – у
більшості випадків від 9-10 години
ранку до 21-22 години вечора», – зазначає Федоренко.
Відтак за дорученням Укравтодору в усіх областях України вже
встановлено відповідні заборонні
дорожні знаки та інформаційні панно, а також визначено місця тимчасового відстою транспортних засобів на період дії обмежень.

ТАБУ

ЗА ПОКАЗ РОСІЙСЬКИХ
ФІЛЬМІВ – ШТРАФ
Із 4 червня штрафуватимуть
канали, що підпадають під дію закону «Про внесення змін до деяких
законів про захист інформаційного
телерадіопростору України», а також будуть застосовуватися штрафні санкції, повідомив глава Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення Юрій Артеменко.

За його словами, з сьогоднішнього дня регулятор почне моніторити
ефіри телеканалів щодо показу забороненого контенту і надсилати їм
попереджувальні листи в разі виявлення порушень законодавства. А з 4
червня будуть складати акти, скеровувати їх у Держкіно та штрафувати
за порушення закону.

ПЛЮС ОДИН

БАНК ЛЬВІВСЬКОГО БІЗНЕСМЕНА – НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ
28 травня 2015 року Нацбанком
України віднесено ПАТ «Український
професійний банк» (УПБ) до
категорії неплатоспроможних, пише
«Економічна правда».
Як зазначає видання, власником
банку є львівський бізнесмен, засновник
компанії «Український інвестиційнофінансовий альянс» Євген Балушка.
Відомо, що відділення цього
банку в Луцьку розташовувалося за
адресою вул. Бойка, 1.
Як повідомляє Нацбанк, за результатами безвиїзного банківського
нагляду встановлено факти, які засвідчили про здійснення «УПБ» ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів

банку, зокрема: погіршення якості активів, залежність від міжбанківських
ресурсів, дефіцит ліквідних коштів.
Зазначене вище стало чинником
віднесення банку до категорії проблемних та призначення куратора

– службовця Національного банку,
йдеться у повідомленні.
В НБУ зазначають, що акціонери «УПБ» не врахували зауваження
Нацбанку щодо негайного фінансового оздоровлення банку.

«Відтак фінансовий стан ПАТ
«УПБ» погіршився: він не виконував
своїх зобов’язань за міжбанківськими
кредитами, порушував банківське законодавство, у тому числі нормативноправові акти Національного банку
України», – повідомили у прес-службі.
Крім того, до Національного банку України почали надходити численні скарги щодо невиконання/несвоєчасного виконання зобов’язань перед
клієнтами.
Тимчасову адміністрацію в ПАТ
«УПБ» запроваджено строком на три
місяці з 29.05.2015 р. до 28.08.2015 р.
включно. Нині введено тимчасову адміністрацію, або розпочато процедуру ліквідації у 52 банках.

ÏÎË²ÒÈÊÀ
Андрій ЛУЧИК

О

деса насправді набагато
ближче розташована
до Луцька, ніж нам
показують географічні карти. І
все це через Ігоря Палицю, який
понад рік очолював Одеську ОДА.
Палиця – уродженець Луцька,
його Фонд «Новий Луцьк» успішно
працює в межах міста, до того
ж він має впливи на суспільнополітичну ситуацію не лише у
Луцьку, а й в області загалом.
Тому «Хроніки Любарта» вирішили з’ясувати, яким чином відставка
одеського губернатора Палиці позначиться на громадсько-політичних
процесах на Волині. А найкращими
свідченнями, як відомо, є слова першоджерела.
– Які ваші плани на майбутнє
після звільнення з посади голови
Одеської облдержадміністрації, що
робите зараз?
– Найближчим часом я хочу відпочити після того, як рік пропрацював в
Одесі. Подивитися, що і як. Точно будемо відкривати в Одесі Фонд, який
опікуватиметься справами одеситів,
бо було дуже багато охочих брати
участь у розв’язанні різних соціальних питань. Коли я був губернатором,
не хотів ні в кого брати ніякої допомоги. Сьогодні, коли я вже не чиновник,
можу навколо себе згуртувати бізнесменів, які із задоволенням будуть
допомагати у залагодженні питань
різного соціального, економічного характеру в області. Будемо дивитися,
що відбуватиметься в політиці, в еко-

Хроніки ЛЮБАРТА
№21 (222)

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ПОДЯКА,
ЩОБ Я НЕ ОБРАЖАВСЯ,
МЕНІ НЕ ПОТРІБНА»

номіці, а вже після цього будемо ухвалювати рішення.
– На своєму останньому брифінгу
ви казали, що Президент пропону-

Ігор Коломойський,
бізнесмен:
«Стосовно Саакашвілі
я взагалі здивований. Думаю, це тимчасова фігура.
Зараз від здасть Одесу росіянам, а потім доведеться знову її відвойовувати.
Побуде деякий час губернатором, а потім його
змінять на якусь нікчемність, як-то Гончаренко.
До речі, скільки у нього
громадянств? Мене, напевно, переплюне. Американське,
грузинське,
нідерландське, тепер ще й українське. Напевно,
комусь не сподобалася серія з моїм звільненням
у «95 кварталі». Був потрібен дубль два».
Сергій Сидоренко,
журналіст:
«Хочете зіпсувати
стосунки з Грузією?
Мало того, що псуєте з
поляками? Ай, молодці! Призначення Саакашвілі – це не просто
фейл Порошенка. Це
також фейл шанованого мною Валерія
Чалого. Це шкідливий,
непродуманий крок,
який не має жодних
плюсів, але несе купу загроз. В АП не знайшлося
нікого, хто в курсі про ставлення до Міхо й офіційного Тбілісі, і більшості народу в Грузії? Чи
працює «ефект Ющенка», коли всі бояться перечити лідеру? Навіщо це призначення у виконавчу
владу??? Не кажучи про те, що призначення в регіон «чужої» людини саме по собі є геть сумнівними кроком. Якось після заяви В.Ч. по виборах
у Польщі взагалі – немов тенденція... Сумно...»
Андрій Облогін, аналітик Центру політичного аналізу «Стратагема»:
«Поки думки розділилися на тих, хто вважає,
що Міхеїла Саакашвілі відправили у заслання,
щоби менше говорив про реформи, і тих, хто
думає, що через губернаторство його готують
до прем’єрства. Міхеїл Саакашвілі дещо небезпечніший для Петра Порошенка, аніж Ігор
Коломойський. Коломойський не зміг перебити
американську карту, яка зіграла на Порошенка.
А Саакашвілі у випадку якоїсь «несправедливої»
відставки може. Якщо не через верх Капітолія,
то через західні медіа і експертні спілки він може
дуже сильно послабити кредит довіри США до
Порошенка (який і так не б’є фонтаном). У Саакашвілі немає очевидного корисного інтересу

вав вам роботу на державній службі.
Чи можете назвати конкретні посади, які вам було запропоновано?
– Я навіть не обговорював ніякі
конкретні посади, бо не бачу сьогодні
себе в команді Президента. А просто
подяка, щоб я не ображався, мені не
потрібна. У нього до мене немає довіри, так само і я не хочу працювати у
його команді.
– Які були домовленості з Президентом рік тому, коли вас призначали на посаду голови Одеської ОДА? І
чи не шкодуєте про те, що здали свій
депутатський мандат, а фактично
проміняли півроку губернаторства
на можливих п’ять років депутатської роботи?
– У мене відбулася розмова з Президентом 28 листопада. 2 грудня був
останній термін, коли я мав відмовитися від депутатства. Президент сказав, що він мене хоче бачити на посаді
губернатора – я погодився. І працював із задоволенням, тому ні про що
не шкодую. Ми разом з одеситами
вирішили багато питань, нам вдалося
втримати ситуацію, ми достойно пройшли 2 травня, достойно відзначили
9 травня, коли на Алеї Слави 50 тисяч
одеситів прийшли покласти квіти –

такого не було за 23 роки незалежності . Жителі Одеської області відчули,
що вони у безпеці. Тому я гадаю, що
це були гарні півроку. Щодо депутатства, то я сьогодні задовільно оцінюю
своє рішення не йти в парламент, бо
не можу себе уявити там, де на низькому рівні ставлення до законів, де
приймають закони під якісь конкретні
справи, де популізм, а не вирішення
конкретних питань.
– Як вважаєте, чому на вашу посаду призначили Саакашвілі, його
готують на прем’єр-міністра чи на
якісь інші посади?
– Саакашвілі – це людина, яка
за перші свої президентські чотири
роки справді за допомогою американських спеціалістів змогла залучити
гроші, що були виділені в той момент
Грузії. В інший президентський термін
Саакашвілі відзначився забороною
свободи слова, повним притисненням незалежних телеканалів, розгоном демонстрацій. І в принципі, ми
бачимо те, що сьогодні в Грузії народ
його ненавидить. Щодо призначення
Саакашвілі – ви проаналізуйте кроки Президента: як і що відбувається.
Провалився Ризький саміт, Україна не
отримала візового режиму, не отрима-

30 травня Президент України підписав указ про звільнення Ігоря Палиці з посади голови
Одеської облдержадміністрації, де він головував з 6 травня 2014 року. Призначення
нового губернатора не забарилося – ним став екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.
На таке несподіване рішення суспільство відреагувало обговоренням: хтось вбачає у
тому позитив і сподівається на якісні зрушення, інші ж впевнені, що таке призначення до
добра не доведе, треті запевняють, що таким чином Саакашвілі готують до вищої посади.
Разом з тим, подія позначиться і на житті Луцька. Адже Ігор Палиця має до міста прямий
стосунок, а тому такий хід подій принесе свої наслідки.
«Хроніки Любарта» відстежили висловлювання відомих людей щодо звільнення Палиці
з посади голови Одеської ОДА та призначення на його місце Саакашвілі і пропонують
добірку найгучніших коментарів.
до України, давити його
бізнес чи схеми не вийде, бо їх, найімовірніше, немає. Уявити те, що
Міша буде, як колегигубернатори, покірним
чиновником, теж важко.
Додамо сюди можливе
проведення децентралізації, яке дасть місцевій
владі більше впливу. У
випадку вдалої роботи
губернатор зможе заробити політичний капітал і втілити його вже на виборній посаді. Але є
один нюанс , який для Порошенка переважає решту: «Президентом України може бути обраний
громадянин України, який проживав в Україні
упродовж 10 останніх перед днем виборів років».
Ці фактори й забезпечують рівновагу цього дуету найближчим часом».
Сергій Гайдай,
політтехнолог:
«Це
призначення
пов’язане із внутрішніми конфліктами. В
Одеській області – один
із активів Коломойського, і для того, щоб протистояти йому, потрібна людина з великим
значенням і впливом,
пов’язана, наприклад,
із США. Саакашвілі підходить на цю посаду. А
можливий і інший сценарій. Усі прекрасно розуміють, що сьогодні наш прем’єр Арсеній Яценюк втрачає рейтинг, суспільство активно налаштоване проти нього, і Саакашвілі міг би бути
непоганою заміною йому. Та одна річ – просто
призначити Саакашвілі, а інша – коли він вже
пропрацює на посаді в Україні. Чи вдасться Саакашвілі впоратися із завданнями, які йому дав
Президент, – побачимо. З одного боку, він впо-

рався у Грузії, а з іншого – це Україна, і тут у нього немає таких повноважень».
Вахтанг Кіпіані,
головний редактор
проекту «Історична
правда» для
www.focus.ua:
«Громадянин України
Михеїл Саакашвілі – це не
вчорашня одеська хохма.
Так звуть нового, щойно
представленого
президентом, голову Одеської
о блдержа дмініс т рації.
Найпарадоксальніше
і
найскандальніше кадрове рішення влади за час,
що минув з моменту розстрілу на Інститутській
і втечі Януковича.
Петро Порошенко відрекомендував Саакашвілі не тільки як друга України, але і як свого
друга – ще з часів навчання на факультеті міжнародних відносин Київського державного університету. Але головний меседж глави держави
був в іншому: новий керівник Одещини вміє не
тільки народжувати креативні пропозиції, що
змінюють життя країни, але й впроваджувати їх.
Це так. Грузинське реформаторське диво
було здійснено в умовах цейтноту, порожньої
скарбниці, зі злиденним населенням, що очікувало від держави не вудки, а хліба. Це була війна
на багатьох фронтах одночасно. Проти корумпованої бюрократії, злодійського світу і... Росії, що
усіма своїми інформаційними ресурсами протидіяла змінам. А коли зусиль «Першого каналу» і
ВГТРК «Росія» виявилося недостатньо, в хід пішли танки й літаки.
І ось недавній лідер дружньої країни став
чиновником в одній з найбільших українських
областей. Як показує особистий досвід, мало хто
реально розуміє масштаб цього політика. У Грузії він зробив неможливе – не просто оживив уже
практично померлу країну, «ракового хворого», а
й зробив її, умовно кажучи, «міс світу». Це неможливо було не тільки без величезної роботи з будів-

4 червня 2015 року

5

ла наближення до входження в Євросоюз, і в той самий день випускають
з полону нашого кіборга, командира
батальйону , якого там утримували
довгий час. Як так збіглося, чи давно
була така домовленість, що його випустять? Просто шукали інформаційний привід, щоби перебити негатив
Ризького саміту. Те саме з Саакашвілі.
Те, що зняли Палицю, перебив інформаційний привід, і тепер всі обговорюють, що буде із Саакашвілі далі, який
він піде, з чим він піде. Тобто сьогодні
це війна інформаційних приводів. Я
бажаю, щоб у нього справді щось вийшло в Одесі, і дуже на це сподіваюся,
бо регіон достойний розвитку.
– Ви казали, що орієнтовно 80%
свого часу приділяли безпеці й тільки 20% – економіці. Як гадаєте , впорається Саакашвілі з цими викликами?
– Я дуже хочу, щоби він впорався.
Але з огляду на те, що відбувалося у
Грузії, коли він віддав Абхазію і Осетію, я не хотів би, щоб таке відбулося
в Одесі і Одеському регіоні. Єдине, що
мені не подобається за цей тиждень,
– він дуже нагнітає ситуацію там, де
цього робити не треба.
– Коли збираєтеся завітати до
Луцька?
– Найближчим часом.
– Оскільки ви не зайняті державною службою, то з’явилося трохи більше вільного часу. Чи позначиться це на роботі Фонду «Новий
Луцьк»?
– Це може позначитися тільки на
тривалості мого перебування у Луцьку. Бо я задоволений роботою Фонду,
вважаю, що він працює на 99% від своїх можливостей.

ництва здорових клітин нового державного організму, але і без кінських доз піару. Суспільство має
повірити в себе і в те, що все вийде. У поєднанні
цих різниць Саакашвілі, думаю, не має рівних.
Спробуймо з’ясувати, словами одеської бабусі з анекдоту, «нам це добре чи нам це погано?».
Навіщо це потрібно АП – більш-менш зрозуміло.
Петро Олексійович потребує сильних управлінців, незалежних від олігархату і досить лояльних
особисто до нього. У найближчі п’ять років Саакашвілі главі держави не конкурент, а партнер.
Поки екс-президент Грузії буде з нуля вибудовувати собі кар’єру, чинний президент України користуватиметься її результатами.
Ось кому це точно не треба – то це Арсенію Яценюку. Призначення в Одесу Саакашвілі
– прямий йому привіт. Успішний глава ОДА з
харизмою, широкими зв’язками в усьому світі і
ключових інституціях – від ЄС і до донорських,
з не менш блискучою англійською – прекрасні
дані для представлення на посаду наступного
прем’єр-міністра.
Одеську область чекають мегапроекти. Саакашвілі авторитарний, він радиться на етапі
ухвалення рішення, але коли його ухвалено –
повний вперед.
Міша просто так собі в кабінеті не сидить.
Буде йти в народ – він любить бути в гущі людей,
це його стихія. Область велика і неоднорідна –
від Ізмаїла до Балти, від багатонаціонального Буджака до практично моноетнічного українського
Поділля.
Навіщо це потрібно самому батоно Михеїлу?
Він, безумовно, птаха високого польоту, хоч і колишній глава маленької країни. Людині 47 років і
він вже два роки на політичній «пенсії». При цьому за плечима два повні президентські терміни
(з чотирьох попередніх глав України це вдалося
лише одному). Вимушена еміграція після арештів
та політичних розправ над найближчими соратниками змусили його шукати нове місце роботи.
Бути викладачем в американському виші – можна, але нудно. Тому він з ентузіазмом сприйняв
запрошення в Міжнародну консультативну раду
з реформ. Але це теж не зовсім його.
І тут щуку кинули у річку: громаддя планів,
боротьба, конкуренція, вороги, перемоги – це
його стихія. «Я не приїхав сюди відпочивати, я
приїхав працювати!» – такими були перші слова
Саакашвілі в ролі керівника області».
Андрій Бондар,
публіцист, поет:
«З призначенням Саакашвілі значно зростають шанси на пробивання коридору з України
до Грузії через Кубань».
(жарт)
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2008-2009 роках Україну і Луцьк
зокрема сколихнули тривожні звістки
із… занять уроків фізкультурою. Тоді
протягом відносно невеликого проміжку
часу відбулося кілька трагічних летальних
випадків під час занять. Як наслідок,
міністерства освіти та спорту разом взялися
змінювати підходи до уроків. Втім реформи,
як здається, мали лише формальний
характер, який не зробив дітей здоровішими,
а просто убезпечив педагогів.

ФІЗКУЛЬТ-ШОК!

АБО ЧОМУ КІЛЬКІСТЬ ПРИДАТНИХ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗКУЛЬТУРОЮ
ДІТЕЙ ЗА П’ЯТЬ РОКІВ ЗМЕНШИЛАСЯ УЧЕТВЕРО

Свого часу фізична культура була одним із
улюбленим занять у школах. Мати звільнення
від занять фізкультурою вважалося не вельми
гарним показником. Нині ж більшість дітей перебувають або на спецгрупах, або мають повне
звільнення від занять із фізкультури, а ті, що є,
нерідко не виявляють інтересу до уроків.
Як наслідок, чимало юнаків не допускають
до служби в Збройних силах України за станом
здоров’я, а покоління, що підростає, стає все
менш розвиненим та міцним. Усе це, разом із
несприятливою економічною, екологічною та
психологічною ситуацією в державі, впливає на
відтворення генофонду, стану народжуваності і
смертності. Таких висновків вдалося дійти, спілкуючись із освітянами, представниками медицини та спорту. Втім, під час розплутування клубка
причин ситуації, що склалася, напрошується ще
один висновок – стан виліковний. Було би бажання та розуміння проблеми усіма сторонами.

ПАЦІЄНТ РАДШЕ ХВОРИЙ,
АНІЖ ЗДОРОВИЙ
В управлінні освіти Луцької міської ради повідомили, що станом на 1 січня 2010 року в основній групі перебувало 18 тисяч 167 дітей, у підготовчій – 2260, а в спеціальній групі для занять
із фізкультури лише 1092 дитини.
Втім протягом останніх трьох років є тенденція, що кількість дітей у спеціальній та підготовчих групах удвічі перевищує кількість дітей
із основної групи.
Міський педіатр управління охорони здоров’я
Луцької міської ради Світлана Ніколаєнко погоджується, що є тенденція до зменшення кількості
фізично здорових дітей, які можуть перебувати у
основній групі для занять фізкультурою.
«Якщо було оглянуто 20715 дітей, то у підготовчій групі опинилися 39%, у спеціальній
– 34% і в основній – 26%. Тобто лише 26% дітей
можуть мати повноцінні фізичні навантаження,
займатися спортом та фізичною культурою. Усі
інші мають мати якісь обмеження. Оцих 39%
звільняють від надмірних навантажень, а 34% –
це спецгрупа. Так, свого часу, коли відбувалося
розподілення лише за захворюваннями, такого
відсотку дітей у спецгрупі не було», – зазначає
Ніколаєнко.
Такі показники медики й освітяни пояснюють як зниженням рівня фізичного розвитку
школярів, так і зміною методики розподілу на
групи. Адже, починаючи з 2009 року, медики й
освітяни розподіляють дітей по групах, керуючись спільним наказом Міністерства охорони
здоров’я і Міністерства освіти про забезпечення
педагогічного контролю за фізичним вихованням у школах та інструкцією із розподілу учнів
на групи. Згідно з документами, розподіл відбувається за допомогою
огою проведення функціональної проби Руф’є.
Її проводять таким
аким чином: пульс вимірюють на початку наванавантаження, опісляя
дитина робить 30
присідань протягом 45 секунд, їй знову
замірюють пульс і ще через 20
секунд після закінчення
нчення виконання
вправи.
Надалі лікарі використовують спеціальну
формулу, яка визначає
начає індекс, що зрештою
показує справністьь роботи серцево-судинної
системи.
Оцінку функціональних
ціональних можливостей
серцево-судинної системи проводять за індексом Руф’є (ІР), що розраховується за формулою
4*(ЧСС1+ЧСС2+ЧСС3)-200
СС1+ЧСС2+ЧСС3)-200
ІР = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––,
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де: ЧСС1 – пульс
ьс за 15 секунд у стані спокою;
ЧСС2 – пульс за перші
ерші 15 с першої хвилини відновлення; ЧСС3 – пульс за останні 15 с першої
хвилини відновлення.
ня. Рівні функціонального резерву серця визначають
чають з урахуванням п'яти
градацій:
менш як 3 – високий
сокий рівень;
4-6 – вищий заа середній (добрий);

7-9 – середній;
10-14 – нижчий за середній (задовільний);
Більш як 15 – низький;
ЧСС – частота серцевих скорочень.
Медик каже, що результати проби не є остаточним діагнозом чи вироком, адже за деякий
час її показники можуть змінюватися. Низький
індекс може свідчити про те, що дитина просто
не тренована.
«Усе залежить від того, як тренуватися.
Серцево-судинну систему, як і будь-який м’яз,
потрібно тренувати, привчати до тих повільних
фізичних навантажень. Тобто якщо індекс складає 11 і учень сидить на лаві, то це неправильно. Якісь вправи потрібно робити, починати з
легших. Якщо узагалі нічого не робити, то проба
Руф’є буде ще гіршою», – пояснює лікар.
Однак, констатує Ніколаєнко, велику роль у
цьому процесі відіграє вчитель, школи, які залишилися сам на сам з ослаблими дітьми. Натомість мала би бути цілеспрямована програма,
яка покращувала б стан здоров’я учнів.
Не рекомендують лікарі й дітям, які мають
низький індекс проби, ходити у секції. Однак
часто батьки таке прохання ігнорують, бо дитина
ні на що не скаржиться.
«За результатами проби Руф’є є три групи:
основна, підготовча і спеціальна. Усе залежить
від того, яка проба. Що менше число, то краще.
Що більший індекс – то гірше. Ця проба визначає
функціонально-резервні можливості серцевосудинної системи під час навантаження. Тобто,
якщо дитина буде мати фізичні навантаження
при високій пробі, то можуть десь-колись виникнути
систеникнут
у и проблеми з серцево-судинною
серц
мою», – пояснює
поясню Ніколаєнко.
Утім, каже педіатр, є ще й розподіл за диспансерними
групами задиспан
лежно від того,
того які захворювання у
дитини.

ЗА ГРУПАМИ
Медичний огляд
дітей
д
для розподілу за
групами фіз
фізкультури
має відбувазк
тися щорічно.
щорічно
о. При цьому медогляд
школярі прох
проходять
у присутності
х
батьків або одного
з батьків на базі
од
дитячої поліклініки.
Свого часу такі
полікл
огляди відбувалися
у школах, коли
відбув
до самих учнів
учні приїжджала делега-

ція медиків. Втім така методика менш результативна, адже в закладах освіти не завжди є умови
для огляду, а діти без присутності батьків можуть
просто забути про настанови медиків.
Після огляду школярів поділяють на три
групи: основну, спеціальну та підготовчу. До
основної належать здорові діти з високим та
середнім рівнем фізичного розвитку, високим
або вищим за середній рівнем функціональнорезервних можливостей серця. Такі школярі
тренуються в повному обсязі. До підготовчих
груп належать школярі в реабілітаційному періоді після гострої хвороби, яка не потребує
курсу лікувальної фізкультури, а також діти з
середнім рівнем індексу Руф’є. Ці діти займаються, однак не здають нормативи. Їм заборонені заняття у спортсекціях, втім рекомендована
домашня фізкультура.
«До спецгрупи входять ті діти, які мають
серйозні захворювання. Навантаження їм не
можна робити, але спеціальні вправи, які покращують стан здоров’я, мають бути. У спецгрупах для кожної дитини мають індивідуально підбирати вправи, заняття в спецгрупах у
школах мають проходити окремо», – пояснює
Ніколаєнко.
Загалом найпоширенішими захворюваннями сучасних дітей є хвороби кістково-м’язової
системи, опорно-рухового апарату, очей, ендокринної системи, органів травлення. Така ситуація спричинена, зокрема, нинішнім способом
життя, комп’ютеризацією. Власне, відбувається своєрідне коло: школяр має високий індекс
Руф’є, веде сидячий спосіб життя, мало рухається і зрештою має ще гірший показник.
«У нас якийсь такий період, що дітей і не дуже
спонукають до занять фізкультурою. Це проблеми сучасності, цивілізації. Нині дітям цікавіший
монітор. Вони приходять зі школи і вмикають
комп’ютер», – пояснює педіатр.

БАБА З ВОЗА – КОНЯМ ЛЕГШЕ
Учителі фізичної культури у приватних розмовах зізнаються, що після трагічних випадків у
школах вони просто стали боятися навантажувати дітей. Медична довідка є, а отже, і є формальна
причина посадити школяра на лавку запасних.
«Батьки доволі часто самі не хочуть, аби дитина ходила на фізкультуру. Часом говорять,
що син приходить, скаржиться, що йому щось
там боліло, було важко дихати, мовляв, що ж
ви так його мучите, хай посидить на лавці. При

Розподіл за групами фізкультури дітей у луцьких школах
Розп
1 січня 2010 року:
ро
основна група – 18167,
підготовча група – 2260,
спеціальна група – 1092
року:
1 січня 2011 рок
основна група – 77246,
підготовча група – 7422,
група – 6274
спеціальна груп

1 січня 2012 року:
основна група – 4667,
підготовча група – 8676,
спеціальна група – 7793
1 січня 2013 року:
основна група – 4299,

підготовча група – 8601,
спеціальна група – 8194.
1 січня 2014 року:
основна група – 4217,
підготовча група – 9132,
спеціальна група – 8202.

цьому йшлося про звичайну розминку. І ніхто
з батьків не питає в дитини, що вона їла перед
уроком, зранку, коли йшла до школи, чи після
уроків вона сидить цілий день за монітором, чи
хоча б трішки бігає в дворі», – зізнаються фізкультурники.
Ще один аргумент, який доволі резонно висувають батьки, – відсутність умов для тренувань.
Ідеться не просто про інвентар, спортивні майданчики, теплі зали, а й про можливість дотримуватися особистої гігієни.
«Більшість з батьків, з якими я спілкувався
на тему, чому вони хочуть, аби дитина була не в
основній групі, називають аргумент, що немає де
митися після занять. І вони праві. Учні старших
класів – це вже практично дорослі юнаки й дівчата. У сонячну погоду на вулиці після занять
фізкультурою будь-яка людина захоче прийняти
душ. А у нас таке буває, що урок фізкультури не
останній, а після нього є ще уроки. І оці юні леді
та юнаки досиджують їх спітнілими, запиленими. Чомусь про цю проблему ніхто не говорить,
а вона є. Це елементарна гігієна», – зазначає співрозмовник.
Начальник управління освіти Луцької міської ради Олег Гребенюк зазначає, що частина
шкіл міста мають як душові кабіни, так кімнати
гігієни для дівчат.
Зокрема, в управлінні освіти повідомили, що душовi кiмнати при спортивних залах
функцiонують у загальноосвiтнiх навчальних
закладах № 3, 12, 17, 19, 20, 2З, гiмназiї N 4 імені
Модеста Левицького, НВК «Гімназія № 14 імені
Василя Сухомлинського», гімназії № 18, гімназії № 21 імені Михайла Кравчука, КЗ «Луцький
НВК ЗОШ – інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою».
Кімнати гігієни дівчат функціонують в школах № 11, НВК № 26 (добудова), НВК «Гімназія №
14 імені Василя Сухомлинського» та КЗ «Луцький НВК ЗОШ – інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою».
Усі решта навчальних закладів таких вигод не
мають. Більше того, у якому стані душові кімнати та чи є змога, час між уроками їх використовувати, викликає запитання.

ЇЖ, ТРЕНУЙСЯ, БУДЬ ЗДОРОВИМ
Тренер з тайського боксу Богдан Мороз, в
секції якого у Луцьку тренується близько двохсот вихованців, каже, що усі проблеми дітей зі
здоров’ям починаються з дому. А саме з того,
яким чином їх виховують батьки, які звички
прищеплюють та чим годують.
«Якщо дитину з малого віку привчати неправильно харчуватися, не слідкувати за раціоном, фізично здоровою вона не виросте. Я навмисне запитую в дітей, що вони їли. Зазвичай
зранку це бутерброди, у школі піци й вареники
увечері. Це нездорове харчування», – зазначає
тренер.
Він переконаний, що після трагічних випадків із загибеллю дітей у школах, які були кілька
років тому, варто було не просто змінювати підходи до оцінювання фізичного стану школярів,
а навпаки, посилювати фізичну культуру та виховання.
«Діти погано почуваються при навантаженнях не тому, що заняття надміру важкі, а тому,
що діти слабкі, нетреновані, мають атрофовані
м’язи. Організм потрібно систематично, регулярно укріплювати. Це має стати звичкою. Уроки
фізичної культури потрібно проводити якомога
частіше, прищеплювати культуру активності,
зацікавлювати школярів чимось новим, альтернативним традиційному футболу чи класичним
кросам, нормативам. Це проблема в тому числі і
вчителів фізкультури, які й бояться перенавантажити дитину, аби чого не трапилося, і не мають
бажання робити свій урок цікавим. У багатьох
країнах Заходу фізкультура – це не просто крос,
виконання певних нормативів, а й цікаве хобі,
захоплення, яке підтримується і розвивається
школах. Наприклад, пропагуються ігрові види
спорту, бойові мистецтва, аеробіка для дівчат.
Вихованців нашого клубу під час поїздок за кордон запрошують на майстер-класи, бо це цікаво
для школярів, урізноманітнює уроки фізкультури», – пояснює спортсмен.

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ
Ірина КАЧАН
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хоже, у нашому місті посправжньому взялися
за наведення ладу із
паркуванням автомобілів. А якщо
бути зовсім коректним – із місцями
для паркування. Принаймні про
це останнім часом доволі часто і
з упевненістю говорять у стінах
луцької мерії.

ДОВГОЖДАНІ
ПРАВИЛА ГРИ
Із 2008 року в Луцьку діє комунальне підприємство «Автопарксервіс», створене рішенням міськради й
покликане, з-поміж іншого, дбати про
паркування транспорту в обласному
центрі. Власне, саме це і є одним із головних завдань підприємства.
Як розповідає нинішній директор
«Автопарксервісу» Олександр Мартинюк, очолюване ним підприємство
створювалося як організація, що наділена повноваженнями зі справляння збору за паркування у всіх місцях,
відведених для платного паркування в
місті.
«Підприємство мало свої паркувальні майданчики в Луцьку. Це була
Замкова площа, вулиця Глушець біля
Центрального ринку, дві «кишеньки»
на вулиці Карпенка-Карого біля автостанції №1, вулиця Замкова. Це не
були спеціально виділені й оформлені земельні ділянки. Просто на цих
територіях наше комунальне підприємство мало дозвіл проводити збір
коштів за паркування. Розрахунок
здійснювався через касовий апарат,
водіям видавали чеки. Однак урядом
у 2012 році було ухвалено рішення
про обов’язковість паркоматів, тільки ліцензованих, визначеного зразка.
У підприємства таких коштів не знайшлося, адже воно є госпрозрахунковим, з міського бюджету фінансування
взагалі не отримуємо, тому вирішили
припинити діяльність на паркувальних майданчиках. Тобто ті паркувальні майданчики, які були платні, стали
безплатними. Підприємство втратило
прибуток, люди втратили роботу. Щоправда, лишилося єдине спеціально
відведене місце для платного парку-
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кликає спротив. Однак нині міркують
над запровадженням абонементів на
парковках для місцевих жителів, що
мають у власності авто і звикли паркувати його на вулиці неподалік свого будинку. Можливо, зобов’яжуть
лишати автівки на прибудинковій
території. Одне слово, над цим нині
думають.
Окрім того, департамент ЖКГ розробив схему дорожнього руху в історичній частині міста. Нею планується
обмежити в’їзд у Cтаре місто, встановивши спеціальні перешкоди для
транспорту.

ПЛАТИТИ ЗА КОМФОРТ

вання на вулиці Єршова біля авторинку», – пояснює очільник комунального «Автопарксервісу».
Згодом було затверджено зміни до
Податкового кодексу України, якими
передбачалося, що під паркувальні
майданчики мають бути виділені спеціальні земельні ділянки для організації і провадження діяльності з паркування.
І тільки у 2014 році Луцька міська
рада за ініціативи «Автопарксервісу»
ухвалила рішення, яким визначила 24
спеціальні земельні ділянки, де можна
облаштовувати платні парковки.
Відповідно до цього рішення, «Автопарксервіс» зобов’язали розробити
положення про порядок проведення
конкурсу з визначення операторів для
паркування транспортних засобів. І от
18 березня виконавчий комітет Луць-
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НА ПЕРШИЙ-ДРУГИЙ
РОЗПАРКУЙСЬ!

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених
для організації та провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів у місті Луцьку
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4 червня 2015 року

вул. Градний Узвіз, 1
просп. Волі, 1
вул. Винниченка, 2-24 (права сторона)
вул. Ковельська, 1 (права сторона до Центрального ринку)
вул. Глушець, 1 (Центральний ринок)
вул. Плитниця, 10 (Замкова площа)
просп. Волі, 13
просп. Волі, 13
просп. Волі (від №7 до №11 з частковою або повною постановкою на тротуар)
просп. Волі (від №15 до №19 з частковою або повною постановкою на тротуар)
просп. Волі, 2 (зі сторони вул. Паркової)
вул. Градний Узвіз, 2 (вул. Лесі Українки, 67, біля магазину
«Вопак»)
вул. Драгоманова (від №7 до №11 на площі до вулиці Данила Галицького)
вул. Івана Огієнка (біля історичного факультету СНУ)
вул. Кривий Вал
вул. Кравчука (від проїзду з вул. Конякіна на вулицю Кравчука, ліва сторона, продовження «кишені» до вул. Воїнівінтернаціоналістів)
просп. Волі, 14 (в існуючій «кишені»)
вул. Карпенка-Карого, 1 (навпроти Завокзального ринку по
обидві сторони)
вул. Глушець (Центральний ринок)
вул. Замкова, 3 (Центральний ринок)
вул. Конякіна (АС-1)
просп. Відродження
(готель «Профспілковий»)
вул. Глушець – вул. Дубнівська, 1 (Центральний парк)
вул. Глушець – вул. Дубнівська, 2 (ДКП «Луцькводоканал»)
вул. Братковського
вул. Галшки Гулевичівни
вул. Драгоманова
вул. Драгоманова
вул. Замкова

Кількість
місць для
паркування
55
19
28
13
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41
18
16
23
13
10
10
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6
20
27
32
5
57
11
29
12
29
62
40
11
11
5
25
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кої міської ради ухвалив рішення, яким
затвердив згадане положення. Фактично було визначено «правила гри».

СИСТЕМА ПАРКУВАННЯ
ВІДСУТНЯ ЯК ТАКА
За словами заступника директора
КП «Автопарксервіс» Анатолія Носалюка, якось на нараді у мерії його
запитали, чи є проблеми в системі
паркування міста. Той відповів дуже
лаконічно і влучно, мовляв, проблем
немає, адже система паркування відсутня як така.
Річ у тім, що тільки у 2009 році в
Україні було прийнято правила паркування транспортних засобів.
«У цій урядовій постанові все було
грамотно розписано, але бракувало
головного – не була прописана відповідальність водія. Було вказано, що
водій зобов’язаний оплатити за послугу паркування, але не прописано
жодної відповідальності за відмову,
несплату. Відповідно до обов’язків водія, чек про оплату він має покласти
біля руля. Коли є чек – питань нема.
Якщо чека нема, ми маємо право сфотографувати, скласти акт і спрямувати в суд. Однак разом із правилами
паркування змін в Кодексі про адміністративні правопорушення прийнято не було. І в суді водію нічого не
загрожувало. Нині нарешті такі зміни
внесено», – розповідає Анатолій Носалюк.
Заступник директора «Автопарксервісу» пригадує: коли законом було
зобов’язано встановлювати на платних парковках паркомати, то найдешевший на той час коштував 30 тисяч
гривень.
«І випускав їх єдиний завод в Одесі, який був підпорядкований одній
знаній сім’ї, що тоді була при владі.
Відразу ж, коли ввели обов’язковість
оплати через банкомат, ціна на паркомат підскочила до 90 тисяч гривень. До слова, один паркомат спершу
розраховувався на 10 місць, потім на
20. Уявімо: підприємство придбало і
встановило паркомат, а людина як не
платила, так і не платить. Тому ми як
підприємство змушені були згорнути
свою діяльність на тих майданчиках,
які були в нашому розпорядженні», –
пояснює він.
Нині у Луцьку сучасна парковка з
паркоматами й дотриманням усіх вимог
діє тільки біля гіпермаркету «Там Там».
«Це єдина в нашому місті європейська парковка, облаштована відповідно до правил паркування і усіх стандартів. Це спеціальний паркувальний
майданчик на відведеній земельній
ділянці за межами дороги», – додає
Анатолій Носалюк.
Разом з тим, наголошує директор

«Автопарксервісу» Олександр Мартинюк, закон не зобов’язує торгові центри облаштовувати на своїй території
платні парковки, мовляв, тут усе на
розсуд бізнесу.
«Щоби паркувальний майданчик
народився – треба рішення міської
ради. Це стосується комунальної землі. А от торгові центри цими правилами не зобов’язані встановлювати
паркомати, адже на власний розсуд
вирішують, якою буде їхня парковка
– платна чи безплатна. Звісно, клієнти
будуть раді безплатно лишити свій автомобіль на парковці. Хоча насправді
вартість стоянки автомобіля біля того
чи того торгового центру може бути
«забита» у товар», – зауважує пан
Олександр.

ПЕРША ЛАСТІВКА –
СТАРЕ МІСТО
На останній сесії Луцької міської
ради 28 травня депутати ухвалили
рішення про виділення ще п’яти земельних ділянок у Старому місті для
облаштування на них платних паркувальних майданчиків. Тобто нині у
«Автопарксервісі» кажуть про 29 ділянок, на яких можна облаштовувати
парковки.
«Ми вирішили в першу чергу навести лад у історичній частині Луцька й комплексно підійти до питання
паркування у Старому місті. Це буде
перша ластівка», – каже він.
Уже на початку червня стартує
конкурс із визначення оператора на
обслуговування кількох земельних
ділянок в Старому місті. На подання
заявок передбачено 15 днів. Участь у
конкурсі може взяти будь-яка фірма
чи підприємець, що візьметься виконати технічні вимоги і чию пропозицію буде визнано найприйнятнішою і
найвигіднішою. Переможець тендеру
буде зобов’язаний облаштувати земельні ділянки відповідно до вимог
правил паркування і технічних умов.
«Місто отримуватиме паркувальний збір. От маємо парковку на 10
місць площею 130 метрів квадратних,
з якої йтиме у міську казну
650 гривень на добу, окрім вихідних. І не важливо, чи заробив оператор ці гроші, чи не
заробив. Місто в будь-якому
випадку буде у виграші. Це
і надходження в бюджет, і
нові робочі місця, і порядок з
паркуванням, і благоустрій»,
– наголошує Олександр Мартинюк.
Цілком імовірно, що місцеві жителі не будуть у захваті від таких новацій, каже
директор «Автопарксервісу».
Мовляв, усе нове завше ви-

У «Автопарксервісі» не приховують, що робота із впорядкування місць
для платних паркувальних майданчиків може затягнутися. Як аргумент –
нині відсутня грамотна комунікація
між усіма структурами, причетними
до автомобілів, доріг і паркування.
«У нас дуже багато парадоксів. На
початку 2014 року я готував статистику: рік тому в Луцьку було зареєстровано близько 40 тисяч автомобілів.
За розрахунками, на нашу кількість
жителів із цих 40 тисяч мало би бути
близько п’яти тисяч вантажних автомобілів. Якщо ж підрахувати кількість
постановочних місць під авто – гаражі,
«черепашки», відкриті стоянки, комунальні гаражі, то виходить понад 12
тисяч. Тобто приблизно 22 тисячі машин не мають постійного місця. І це
тільки ті, які зареєстровані в Луцьку. Я
не кажу вже про ті, що приїздять звідусіль», – говорить заступник директора
«Автопарксервісу» Анатолій Носалюк.
Окрім того, є й інша проблема.
Нині в Луцьку будують нові мікрорайони. За всіма нормами, всюди мали
б бути передбачені стоянки для автомобілів, та чомусь в експлуатацію часто здають новобудови без місць для
транспорту місцевих жителів.
«У перспективі в густонаселених
мікрорайонах платні парковки можуть виконувати і функцію автостоянок. Про це має думати місцева влада.
Можна ж домовлятися із власниками
торгових центрів, аби на їхніх платних парковках були послуги нічного
паркування. Це буде вигідно усім,
але над цим треба багато працювати.
Адже нині тисячі автомобілів ночують у дворах. І часто виникає ситуація утрудненого доїзду швидкої, пожежної тощо. Та й таксисти не всюди
можуть проїхати. Усі паркуються хто
де може. Даішники за такі порушення
штрафують, але рідко, хіба як спіймають водія на місці», – констатує Анатолій Носалюк.
Разом з тим, у «Автопарксервісі»
наголошують: кожен водій має мати
право вибору, мовляв, хоч у місті й
беруться за наведення ладу з парковками, однак не всі вони мусять бути
платними. Та як не крути, комунальна
земля має служити громаді й давати
прибуток. Лишається чекати і спостерігати за тим, як міські владці втілюватимуть свої обіцянки. І звикати до
думки, що за комфорт треба платити.
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В

они поспіхом покидали
свої домівки, ледве
встигаючи замовити квитки
на потяг, з собою прихопивши
лише кілька валіз та документи.
Вони їхали навмання, рятуючи
свої сім’ї та життя дітей від агресії
«русского мира», яка не з їхньої
волі прийшла на рідну землю.
Вони бажали жити в Україні, бути
з Україною, любити Україну й не
приховувати цього, сподівалися
дістати підтримку, але зіткнулися з
непорозумінням.

«ЧУЖІ УКРАЇНЦІ»

НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ

МІФИ І ПРАВДА ПРО ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗІ СХОДУ

Минув рік відтоді, як перші люди
зі сходу приїхали на Волинь, але й досі
ставлення до них тут і по всій Україні є неоднозначним. Звісно, воно не
зажди було таким, й це підтвердять
люди, що першими покинули рідні
міста ще до початку серйозних бойових дій на Донбасі. Влітку, коли ситуація в зоні АТО погіршилася, їхати з
Луганська почали геть усі. Найбільш
«дісталося» переселенцям на Волині
у липні-серпні минулого року. Тоді
влітку до Луцька майже щодня привозили труни з волинськими бійцями
зі сходу, а гнів серед місцевого населення все збільшувався. ЗМІ відразу
підхопили нову «переселенську» тему.
Як переселенка зі сходу та колишня
жителька Луганська, я спробую розібрати найчастіші претензії, з якими
доводиться стикатися переселенцям
по всій Україні.

«ВОНИ ВСІ ТАМ
СЕПАРАТИСТИ»
Отже, перше: жителів сходу вважають винними у цій війні, бо вони
самі ходили на референдум, кликали
Путіна, хотіли в Росію, ненавиділи
Україну.
Олії у вогонь нещодавно додав
ще й губернатор Луганщини Геннадій
Москаль, заявивши в «Фейсбуці», що
всі нормальні жителі сходу вже виїхали, а на окупованій території залишилися тільки сепаратисти. Зі слів Москаля, Україну мало любити, її треба
відстоювати. І з цим насправді важко
не погодитися. Але, якщо повернутись до луганських реалій, патріотам
України, що якимось дивом ще залишилися там, треба просто вийти на
«ГРАДи» й танки бойовиків з голими
руками. Було б зрозуміло, якби цю заяву зробила людина, яка геть нічого
не знає про Луганську область і людей,
що багато років нею керували, якби
сам Москаль не був у шкурі луганчан
і не намагався в своє попереднє губернаторство чинити опір місцевій владі.
Також Москаль, напевно, володіє інформацією про підвали для полонених, в яких катують патріотів України,
про сотні зниклих мирних жителів
та бійців зі сходу, про невідому кількість убитих за український прапор, за
українське слово, за любов до України.
Луцькі волонтери, що розшукують
зниклих на сході, кажуть, що у їхніх
списках зараз 52 військові й 350 цивільних жителів Донбасу. Ці люди відстоювали Україну, але 15 тисяч лайків
під публікацією Москаля свідчать про
те, що це мало кого цікавить, бо зараз
стає модним звинувачувати в усьому
жителів Донбасу.
Звісно, на Донбасі вдосталь проросійськи налаштованого населення
– там десятиріччями тривала пропаганда проросійських політиків, і сама
Росія нікуди не зникала від нас територіально. Але ж проросійських поглядів
вдосталь і на решті території країни: у
Харкові та Києві, Дніпропетровську й
Одесі, вони є навіть тут – на Волині.
У Харкові також складалася подібна
ситуація, але влада повелася розумніше. Коли там захопили будівлю облдержадміністрації, силовики хутко
припинили шоу під назвою «ХНР»,
яке навіть не встигло розпочатися.
У Луганську так само можна було не
допустити «ЛНР», якби будівлю СБУ
звільнити одразу після захоплення.
На проросійські мітинги тієї весни місцева влада Луганщини звозила

людей зі всієї області та найближчих
областей Росії. Під час так званих референдумів російські ЗМІ створили
гарну картинку з довжелезними чергами російськомовних жителів Донбасу,
що бажали відокремитись від України.
Причому створили просто: закрили
більшість дільниць, тож на решті натовпи і створилися. Але реальну кількість людей, що брали участь у тому
незаконному референдумі, так і не
оприлюднили.
І досі, згадуючи події тих днів, луганчани ставлять собі багато питань.
Чому, незважаючи на призначення
центральною владою нового голови
СБУ, будівлю СБУ разом зі всією зброєю здали в один день без бою? Чому
два місяці захоплене СБУ ніхто не намагався звільнити, а замість цього приїжджали домовлятися з терористами?
Чому й досі не за ґратами Єфремов, Голенко, Струк, Королевська, Кравченко,
Клінчаєв та інші? Чому ніхто не намагається притягнути їх до відповідальності, хоча вони і досі в Україні?

«ВИ ЯНИКА
НЕ ПРОГАНЯЛИ!»
Друге. Ще жителям сходу дуже
модно згадувати Майдан: «Ми на
Майдані у Києві Януковича з країни
вигнали, а ви сиділи в своєму Луганську та нічого не робили».
На Майдані у Києві стояла вся
країна, у тому числі й жителі сходу. Ті,
хто в той час не потрапив на Майдан
до Києва, стояли на луганському Майдані, донецькому Майдані, де також
ризикували своїм життям заради майбутнього всієї країни.

«НАШІ ЗА ВАС ВОЮЮТЬ,
А ВАШІ ТУТ ЖИРУЮТЬ»
Третє: «Чоловіки з Донбасу не
воюють, а ховаються за спинами інших».
Чоловіки з Донбасу воюють – це
підтвердять бійці з інших регіонів
України, волонтери. Багато бійців
воюють у складі добровольчих батальйонів («Айдар», «Донбас», «Азов» та
інших) і свою діяльність не афішують.

Наприклад, «Азов», який бойовики вважають чи не найлютішими
«бандерівцями», що вийшли з лісів
Карпат знищувати російськомовне
населення Донбасу, навів статистику
по своїх бійцях. Так, за даними кадрової служби полку «Азов», у підрозділі
30,5% бійців зі сходу, 29,9% – з півночі, 27,8% – з заходу, 11,8% – з півдня.
Як стверджують волонтери, у тому
числі з Західної України, є значні проблеми із забезпеченням бійців зі сходу, з оформленням для них статусу
учасника АТО, з компенсацією родинам після їхньої загибелі. Якщо з усієї
країни люди возять допомогу на передову перш за все своїм землякам, то
бійцям з Донбасу та Криму таку допомогу возити просто нема кому. Луцькі
волонтери зізнаються: незважаючи на
те, що збирають допомогу саме для
волинських військових, приїжджаючи на передову, діляться нею з усіма
бійцями. На війні нема таких слів, як
«свій» та «чужий», «російськомовний»
та «україномовний» – там усі захисники однакові й однаково ризикують
своїм життям.
Люди часто скаржаться, що переселенців не мобілізують. Але Луганська й Донецька області – то не є вся
країна. Звісно, мобілізованих зі сходу
менше порівняно з іншими областями. Чому не воюють усі донбаські
чоловіки? Саме тому, чому не воюють
усі чоловіки України. Воювати мають
люди, які це вміють робити, хто має
хоч якусь військову підготовку. Кидати в «обійми» професійних бойовиків
та вбивць тих, хто й зброю не вміє
тримати, – то не є найкращим для країни рішенням. Українцям варто визначитися, якої саме мети ми хочемо досягти: вбити усіх чоловіків Донбасу чи
виграти цю війну.

«СХІДНЯКИ – МОСКАЛІ»
Четверте: «Жителі Донбасу не
вважають себе українцями, не знають українські традиції, не хочуть
вивчати українську мову».
Є деякі відмінності між поколіннями людей, які живуть на сході та заході України. Якщо на Волині, особли-

во у селах, збереглися цілі династії, що
жили тут весь час, то на Донбасі населення постійно змінювалося, тому й
про суто українські традиції говорити
важко. На схід заселялися люди з усього Радянського Союзу – то є представники різних національностей. Утім
Донбас завжди був українським. Як за
радянських часів, так і після розпаду
СРСР діти вивчали українську в школі, а північ Луганщини взагалі завжди
була україномовною. Ідея про те, що
Донбас – це проросійська територія,
була нав’язана вже за часів незалежності України. Дуже активно «розвивали» цю тему з 2003 року, граючи на
емоціях робітників, чиї підприємства
були зав’язані контрактами з Російською Федерацією.
Не лише схід, але й Південна та
Центральна Україна, а також Київ є переважно російськомовними. Те, чому
цю надуману проблему нав’язали саме
жителям Донбасу, для багатьох й досі
залишається загадкою. Ще одна цікава звичка – пов’язувати мову, якою
говорить людина, з її патріотизмом.
Розкажіть про це російськомовним
українцям, що стояли на Майдані, що
воюють на сході, розкажіть про це тим
російськомовним волонтерам, на яких
тримається наша українська армія та
здогадайтеся, яку відповідь на цю репліку ви отримаєте.
Але слід зазначити, що в Україні
багато і просто лінивих людей. Мені,
наприклад, важко зрозуміти, як можна жити в Україні все життя та взагалі не розмовляти українською мовою. Тому всі заяви переселенців про
«не знаем», «не понимаем», «тяжело»
тощо вважаю елементарним виправдовуванням власних лінощів та поганим вихованням.
Наведу приклад з досвіду власної
родини. Коли народилася дитина, постало питання про те, що дочка має
знати українську мову, розуміти українські звичаї й традиції. Почали від самого народження з українських колисанок, пізніше – українські віршики,
книжечки, казки, розвивальне відео
тощо, влаштовували вдома «українські вечори», де вся родина говорила
українською мовою, а дитина слуха-

ла, запам’ятовувала, вчилася спілкуватись сама. Я не можу сказати, що
це нам дуже допомогло й дочці стало
набагато легше спілкуватися з іншими дітьми в садочку, але принаймні
дитина завжди відчувала, що вона є
українкою й для неї не було страшною
несподіванкою опинитися в україномовному середовищі. Більшість людей
зі сходу ніколи не виїжджали зі своїх
міст, вони бачили Україну лише по
телевізору. Тому, шановні лучани, то
вже прохання до вас: покажіть жителям сходу, якою є справжня Україна. Я
впевнена, що вони закохаються в неї
та вже ніколи в житті не схочуть ні до
якої Росії.

«НАВІЩО НАМ
ТОЙ ДОНБАС?»
П’яте: «Жителі Донбасу самі вирішили свою долю, тому треба віддати Донбас».
Донбас не можна віддавати – то
буде величезною помилкою України.
Віддавши Крим, ми отримали терористів на сході, а віддамо Донбас – і
ризикуємо втратити всю Україну. Віддати Донбас – то просто зрадити усіх
українців, що від Майдану до сьогодні
полягли заради нашого спокою й не
дозволили «російській чумі» перетворити на руїни інші міста, в яких і досі
панує мир.
***
Нам треба згадати, що і на сході,
і на заході є хороші й не дуже люди.
Переселенці не потребують якоїсь
особливої толерантності – це звичайні люди. А зустрінете проросійського
провокатора, хоч місцевий він, хоч зі
сходу – то здавайте його в СБУ. Референдуми в Криму й на Донбасі, проросійські мітинги й провокації – все
це умовні речі, влаштовані для того,
аби остаточно роз’єднати, розділити й
знищити нашу з вами країну. Українців розділяли роками, й нам варто ставати розумнішими та об’єднуватись.
За цей рік ми всі довели, що в цій
країні є справжній український народ. Побачили, на що він здатен, коли
стає єдиним, коли рухається разом до
спільної мети.
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МОРЖУВАННЯ

САМІ ВИННІ:

«ЛУЦЬКТЕПЛО» ПОЯСНЮЄ
ВІДСУТНІСТЬ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Тетяна ГРІШИНА

У

У СТРАХУ
ОЧІ ВЕЛИКІ?

Юрій КОНКЕВИЧ

Р

ік тому перші біженці зі
сходу почали переїздити
з одного кінця країни в
інший. Відповідно до офіційної
інформації Мінсоцполітики,
станом на 1 травня 2015 року з
тимчасово окупованих територій
та районів АТО до інших регіонів
переселилися 848 тисяч 443 особи.
З них 827 884 людини переїхали з
Донбасу, ще 20 559 людей – з Криму та
Севастополя.
При цьому більшість переселенців
– діти, інваліди і люди старшого віку.
Найбільше внутрішньо переміщених осіб (так офіційно називають
переселенців. – Ю.К.) розміщено у
Луганській (172 293), Харківській (166
147), Донецькій (107 976), Дніпропетровській (83 608), Запорізькій (62
118), Київській (38 882) областях та у
місті Києві (39 47).
Найменша кількість розселених у
Тернопільській (2 541), Чернівецькій
(2 591), Івано-Франківській (3 335),
Рівненській (3 596), Закарпатській (3
766) та Волинській (3 815) областях.

ЧОТИРИ ЧИ КІЛЬКА
ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ?
Утім ті, хто опікується переселенцями з боку громадського сектору,
вважають, що офіційна кількість біженців заменшена. Причина і в тому,
що сума допомоги переселенцям незначна, аби проходити процедуру реєстрації, і в тому, що чимало людей самі
собі дають раду.
– Багато сімей самостійно прибули
і влаштувалися. Тим більше, що переселенці постійно мігрують територією
України. Точну різницю між офіційними даними і реальною кількістю
у Волинській області сказати важко.
Думаю, що треба ще додати кілька сотень сімей, – розповіла «Хронікам Любарта» волонтер Тетяна Должко. Вона
опікується в тому числі й родинами зі
сходу. Тетяна переймається тим, що
повноцінна програма, яка на державному рівні контролювала б цей рух вимушено переміщених осіб, відсутня.
– Чи відчувають волонтери вороже ставлення лучан до переселенців?
Які перестороги в таких випадках ви
чуєте?
– Особливо вороже ставлення відчувається у питаннях оренди житла.
Лучани бояться селити переселенців,
бо наслухалися «страшилок» про них.
– Чи вважаєте ви в таких випадках, що найкращими ліками проти
страшилок є час і відповідна поведінка самих переселенців?
– Розумієте… Вже рік минув, а нічого в цьому сенсі не змінилося. Хоча
поряд з нами живе багато гарних і гідних родин переселенців. Однак один
чи два погані приклади кидають тінь
на всіх. І, на жаль, серед них є достат-

ньо таких, що не хочуть змінювати
свої погляди та поведінку.

ХТО СКУПИВ
УСІ КВАРТИРИ?
– Чи правда, що «східняки от приїхали до Луцька і все житло купили»
і взагалі – як вплинули переселенці
на ринок нерухомості міста?
– Ні, це неправда, – розповів «Хронікам» директор Волинського агентства нерухомості Валерій Мусійчук. –
Ані на первинному (хоча тут краще до
забудовників звернутися, у них інформації більше), ні на вторинному ринку
особливого впливу від переселенців
не відчувається. Взагалі вторинний
ринок майже мертвий, первинний
більш жвавий, але там теж вплив переселенців незначний. Був період на
початку АТО, коли наплив біженців
був доволі значний, тоді відчувався
певний «тиск» (тобто попит) на ринку
оренди, але зараз такого немає.
– Переселенці могли вплинути на
рівень цін у Луцьку?
– Ціни на вторинному ринку постійно знижуються, на первинному
(в гривні) приблизно на одному рівні
вже з півроку. Вартість оренди теж не
зросла (у гривнях) – орендодавці дорожать орендарями і бояться їх втратити, оскільки комунальні платежі
дуже здорожчали й утримувати додаткові метри накладно.
– Як у відсотках можете оцінити
кількість угод з переселенцями на
сьогодні?
– Про відсотки угод з переселенцями судити важко, випадки поодинокі (взагалі угод укладається дуже
мало, тому й статистику не виведеш).
Трішки більше по оренді – на початку
АТО це було відсотків до 20, зараз теж
поодинокі випадки.

НЕ КРИМІНАЛЬНИКИ,
А ВОЛОНТЕРИ
– Це надумана проблема, – вважає начальник Луцького міськвідділу
внутрішніх справ Ігор Муковоз. – Переселенці зі сходу до збільшення чи
зменшення кількості злочинних діянь
не причетні, це не є дані, які можуть
суттєво вплинути на кримінальну ситуацію. Більше того, часто саме вони
є об’єктом посягань криміналітету.
Особливо це стосується підприємців.
Автомобілі у тих, хто втік від війни на
захід, у Луцьку також викрадають…
– Серед переселенців зі сходу є
всякий люд. Так, як і серед нас, корінних лучан, волинян, – розмовляю
вже із волонтерами Наталею Толмачовою та Мирославом Ватащуком. – Ми
знаємо, що й серед тих, хто в нашому
місті допомагає українській армії, є
хлопці зі сходу. Є, наприклад, луганчани Геннадій Щербак та Данило Агеєв.
Хлопці багато роблять хорошого, допомагають Україні, шукають загиблих
та зниклих безвісти.

ДКП «Луцьктепло»
відключення гарячої
води лучанам пояснюють
неналежною сплатою споживачами
наданих послуг із централізованого
опалення, постачання теплової
енергії і гарячої води. Увімкнути
воду обіцяють лише тоді, коли
будуть погашені борги.
Як відомо, вже другий тиждень поспіль частина лучан, які користуються
централізованим гарячим водопостачанням, не мають у кранах гарячої
води. Йдеться про 40 тисяч 304 абонентів, яким припинено централізоване постачання.
Відключення відбулося у зв’язку з
обмеженням газопостачання до котелень міста. Як наслідок, ДКП «Луцьктепло» тимчасово припинило подачу
гарячої води до споживачів.
«Відключення спричинене неналежним виконанням споживачами
зобов’язань зі сплати наданих послуг
з централізованого опалення, постачання теплової енергії та гарячої води,
що не дало змоги комунальному підприємству вчасно розраховуватися
за спожитий природний газ та стало
причиною виникнення перед НАК
«Нафтогаз» заборгованості в розмірі 39,5 млн грн», – пояснюють у ДКП
«Луцьктепло».
НАК «Нафтогаз» надіслав газорозподільним підприємствам України
доручення на відключення від газопостачання компаній, які мають заборгованість за спожитий газ. Тому
ПАТ «Волиньгаз» припинило постачання природного газу для ДКП
«Луцьктепло».
Станом на 21 травня 2015 року
поточна заборгованість комунального підприємства «Луцьктепло» перед
НАК «Нафтогаз» за спожитий природний газ складає 39,5 мільйонів гривень.
Разом з тим, загальна заборгованість населення міста, а саме 14 тисяч
174 абонентів за надані послуги з централізованого опалення та постачання
гарячої води перед ДКП «Луцьктепло»
становить 47,2 млн грн.
Загальна заборгованість юридичних осіб (388 боржників) за поставлену комунальним підприємством
теплову енергію складає 14 мільйонів
гривень.
Серед найбільших боржників станом на початок травня були в тому
числі управління освіти Луцької міської ради, філія ПАТ «Укртелеком»,
комунальна установа «Управління
будинком Волинської обласної ради»,
луцька гімназія №21 імені Михайла
Кравчука, Технічний коледж Луцького
національного технічного університету, КП «Зелене господарство Луцька»

та інші переважно комунальні чи
державні установи.
Станом на 1 квітня 2015 року серед фізичних осіб найбільше заборгували жителі квартири на вулиці
Конякіна, 12б (58,2 тис. грн), Кравчука, 34 (55,3 тис. грн), проспекті
Молоді, 14 (46,4 тис. грн), Соборності, 32а (43,8 тис. грн) та Соборності,
31а (42,8 тис. грн). Загалом станом на
квітень від 50 до майже 60 тис. грн
заборгували двоє власників квартир, від 30 до 40 тис. грн 68 лучан, від
20 до 30 тис. грн 127 власників квартир, 625 квартиронаймачів від 10 до
20 тис. грн.
У ДКП «Луцьктепло» стверджують, що проводять всі можливі заходи, передбачені чинним законодавством України щодо скорочення
та стягнення простроченої дебіторської заборгованості. А саме підприємство залучає органи виконавчої
служби, проводить роз’яснювальні
та інформаційні заходи.
«Крім того, з метою зупинення
зростання боргів, за заявами споживачів, які неспроможні оплатити
гарячу воду, проводиться тимчасове
відключення від системи гарячого
водопостачання», – стверджують на
підприємстві.
У випадку тяжкого фінансового стану споживачам пропонують
реструктуризувати борг. Для цього
потрібно звернутись у відділ збуту (вул. Гулака-Артемовського, 20,
кабінет №307, 308), написати заяву, а також сплатити 20% заборгованості, нарахування за поточний
місяць, штрафні санкції та судовий
збір, якщо є рішення суду, й укласти власне сам договір. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, копію технічного паспорта,
документ, що підтверджує право
власності на квартиру або право користування квартирою, будинкову
книгу та квитанції про оплату послуг теплопостачання.
Як діяти лучанам, які справно

40 тисяч 304 лучан мусять
терпіти незручності,
страждати через відсутність
гарячої води та гріти тази
через борги 14 тисяч 174
абонентів серед побутових
споживачів та 388 юридичних
осіб, установ і організацій
оплачують послуги, ні на підприємстві, ні у міській раді пояснити
не можуть. Говорять лише про перспективу встановлення індивідуальних котлів та опалення, аби подібної халепи не виникало й надалі.
Як варіант, можна придбати бойлера, або ж старим методом підігрівати воду на газовій плиті.
Більше того, на закиди і обурення про несподіване відключення гарячої води в ДКП «Луцьктепло» теж
є пояснення.
«Договір про надання послуг
з централізованого опалення, постачання гарячої води передбачає
обов’язок Виконавця повідомляти
споживача про плановану перерву
в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її
настання (крім перерви, що настає
внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини
та часу перерви в наданні послуг, а
також інформувати протягом доби
з дня виявлення недоліків у роботі
внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку
або житлового будинку (у разі його
особистого звернення – невідкладно), про причини та очікувану
тривалість
зупинення надання
послуг або обмеження їх кількості,
а також про причини порушення
якісних показників надання послуг (п.п. 7, 11 Договору). Звертаємо увагу, що відключення гарячої
води, яке має місце на сьогодні, не
належить до планового», – пояснюють на підприємстві.
Комунальники отримали повідомлення від ПАТ «Волиньгаз» про
можливе відключення 13 травня.
Хоча, як писали «Хроніки Любарта» у минулому номері, таких повідомлень про можливе припинення
подачі газу, починаючи з квітня,
було кілька.
«На сьогодні відновлення подачі
гарячої води можливе за умови погашення споживачами боргу перед
ДКП «Луцьктепло» та, як наслідок,
боргу перед НАК «Нафтогаз», що є
умовою для поновлення ПАТ «Волиньгаз» поставок природного газу
для комунального підприємства», –
пояснюють на підприємстві.
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ВЕЛОМАНІЯ

ЛУЦЬК СІДАЄ НА ВЕЛОСИПЕДИ

Іван ЗАХАРЧЕНКО

ДОВІДНИК

ілька разів на рік Луцьк
заполоняють велосипеди.
Своїми масштабними
акціями роверисти прагнуть
популяризувати цей екологічний
транспорт та привернути увагу до
проблем велоінфраструктури.

К

ШОСЕРИ здатні розвивати високу швидкість на асфальтованому покритті за рахунок вузького колеса та малої маси.
МТБ, або ГІРСЬКІ ВЕЛОСИПЕДИ призначені для їзди бездоріжжям.
ДВОПІДВІС – це гірський велосипед, який має амортизацію на обох колесах.
КРУЗЕР – досить важкий велосипед, на якому найзручніше їздити рівними
міськими дорогами. Рама велосипеда сконструйована таким чином, щоб забезпечити велосипедисту комфортну пряму посадку.
ГІБРИД – велосипед, що поєднує в своїй конструкції як атрибути гірського, так
і шосейного велосипедів.

30 травня понад тисяча лучан
вп’яте приєдналися до всеукраїнського «Велодня». Допомогли у проведенні акції Володимир Павлік, керівник
Центру культурно-професійних обмінів, та Фонд Ігоря Палиці «Новий
Луцьк». Традиційно велопробіг відбувся найулюбленішим маршрутом –
дорогою 15-го тролейбуса. Дистанцію
у 10,7 кілометра учасники проїхали за
годину.

БЕЗПЕКА
ВЕЛОСИПЕДИСТА
Для Луцька «Велодень» вкотре
стає перевіркою на рівень культури
міста. Не будемо лукавити: наше місто
мало пристосоване для велопрогулянок. Не вистачає ні спеціальних доріжок, ні сигналів світлофора, та й правила руху на наших дорогах досить
загадкові. До речі, в інших країнах цей
вид транспорту високо цінують. Так,
за даними опитування британського
«Radio 4», велосипед визнано найбільшим дивом двох останніх століть.
Та варто зауважити, що кожен
«Велодень» вирішує свої маленькі питання, і щороку спостерігається позитивний поступ у велосипедній сфері.
А ріст популярності цього виду транспорту пов’язаний із тим, що «Асоціація велосипедистів Луцька» провадить
гучну популяризацію своєї справи.
Також падіння рівня життя в Україні

початківців рекомендую недорогий,
але міцний МТБ. Це те, що потрібно
для наших доріг. Та ваш стиль катання
може змінитися, і тоді вам обов’язково
захочеться придбати новий вел. Багатий вибір велосипедів є в магазині «Веломакс», – радить Матіях.

ОГОЛОШЕННЯ
У суботу, 6 червня, відбудеться нічна мандрівка в Гаразджу. Орієнтовний старт о 20:00. Більше інформації
шукайте в спеціальній темі на «Луцьк
борді» та в групі ВК «Туди-сюди»
(http://vk.com/tydu_sudu).
примусово садить людей на ровери.
Та у більшості випадків хороший приклад – заразний.
«Асоціація Велосипедистів Луцька» на цьому етапі ставить перед собою завдання розвивати мережу велодоріжок. І тут йдеться не так про
комфорт їзди усіх учасників дорожнього руху, як про їхню безпеку. Якщо
велодоріжка на тротуарі, то велосипедист захищений бордюром і може спокійно їхати. Може бути велодоріжка
на звичайній дорозі, наприклад, на вулиці Гнідавській. Там дуже вузенький

тротуар, і якщо їздитимуть велосипедисти, їм буде дуже тяжко розминутися з пішоходами. А от на проспекті
Волі можна виділити півтора метра
тротуару для велотранспорту. Маємо
хороший приклад у Львові», – розповідає президент міської молодіжної
громадської організації «Асоціація велосипедистів Луцька» Степан Матіях.
Також луцькі велосипедисти збираються запустити проект «Велонтер», що
означає «волонтер на ровері». Це зробить двоколісний транспорт не лише
корисним для здоров’я, екологічним та
модним, а й залучить до благодійності.

СІДАЄМО ЗА КЕРМО
Усім, хто хоче приєднатися до велоруху міста, потрібно мати лише
велосипед. Залишається відкритим
питання, який обрати. Яким має бути
велосипед, щоб і модний, і зручний, і
комфортний? Чим потрібно керувати-

КРАЄЗНАВСТВО
НА ВЕЛОСИПЕДІ

ся при виборі двоколісного транспорту?
«Кожен велосипед преміум-класу є
найкращий у своїй категорії. Найбільшу популярність мають МТБ. Найкомфортніші для міста – це крузери. Коли
купуєте велосипед, треба керуватися
тим, де ви будете їздити. Якщо тільки
містом, то краще брати гібрид з 29-ю
резиною. Якщо за містом, тоді ваш вибір зупиниться на МТБ. Коли є великий
досвід велоспорту і є нормальні дороги, тоді вам підійде шосер карбоновий
з нормальною оборудкою. Звичайно,
велоспорт – дороге задоволення. Для

Цікавішими за міські велопрогулянки можуть бути тільки екскурсії
областю. Експерти радять початківцям з’їздити на ровері спершу в Боголюби й Гаразджу.
Більш досвідчені велоексплуататори їздять до найближчих заповідників
і в Хрінники. Є й цікаві мандрівні велотабори Карпатським регіоном. З велосипедом немає нічого неможливого.
Топографічна карта вам у поміч!
«Міським жителям неодмінно
треба виїжджати на природу, щоб світ
не здавався сірим та одноманітним.
Таким чином відпочиває розум. Але
мандрівки автомобілем не є настільки
цікавими, бо дуже швидко ти все проїжджаєш і не встигаєш побачити цю
всю красу. А плюси велотуризму – це
свіже повітря і мобільність, адже ти
можеш проїхати будь-де», – пояснює
Степан.

КІБЕРСПОРТ

НАЙКРАЩИЙ «ТАНКІСТ» УКРАЇНИ:
«НА ГРУ МЕНЕ «ПІДСАДИВ» ТАТО»

ЛУЧАНИН САША ШУМЧУК – СРІБНИЙ ПРИЗЕР КІБЕР-ОЛІМПІАДИ В КИТАЇ
Юрій КОНКЕВИЧ

У модну нині комп’ютерну гру
«танчики» ганяє нині чи не
кожен другий. Уже й анекдоти на
тему прив’язаності чоловіків до
броньованих, але віртуальних
«залізних коней» з’явилися.
«Хроніки Любарта» зустрілися
з найкращим українським
«танкістом». Четвертокурсник Саша
Шумчук вчиться за спеціальністю
«Інформатика та комп’ютерна
техніка» у Волинському технікумі
НУХТ й одночасно тренується та
грає за найкращі міжнародні кіберкоманди світу...
– Сашо, мені розповідали викладачі, що ти один з найкращих студентів на курсі. Виходить, що «World
of Tanks» і навчання – речі сумісні?
– Так, усе встигати можна. Вчусь я
до обіду, потім роблю домашні завдання, зараз ось пишу дипломну роботу. А
тренування в мене з восьмої вечора.
– Тренування – це як?
– Збирається команда за комп’ютерами у різних країнах світу, і ми
починаємо грати ту чи ту карту. Сім
людей в команді. Я їх всіх бачив наживо, був на змаганнях, але водночас
з ними й тренуєшся.
– Що важливо у «танчиках»:
швидкість реакції, правильний вибір тактики, швидка робота кисті?..
– «Танки» – це ніби гонки, які
змішані з «шутером», тобто із грою«стрілячкою». Треба і танком керувати, і стріляти. Таких, як ти, в команді

семеро. Маємо карту місцевості й
різні завдання – захопити базу, наприклад. На тренуваннях ми мізкуємо
щодо тактики бою – як це найкраще
зробити на конкретній місцевості, зігруємося один з одним.
– Історію треба знати, щоб стати
хорошим гравцем у «танчики»?
– Це буде плюсом для гравця. Наприклад, якщо ти розрізняєш різні
типи танків і різні види боєприпасів,
то будеш вправніше розправлятися із
«ворогами», знатимеш, куди і чим треба поцілити.
– Як ти «підсів» на комп’ютерні
ігри?
– Колись ходив гратися в клуби,
потім з’явився комп’ютер вдома. У
мене тато цікавився моїми іграми, до
речі, на «Танки» саме від мене, так би
мовити, «підсадив». Я помітив, що
він припинив грати в «Call of Duty»,
а ганяє танки. Мені також гра сподобалася, і почалося… Поталанило, що
кар’єрний ріст у грі в мене вийшов
дуже швидким. Мій друг грав у одній
дуже сильній команді. Якось вийшло,
що вони потребували нового складу
і набирали хороших геймерів. Друг
мене порекомендував, і я зайшов на
тренування. Ми зігралися з партнерами, і я потрапив на найбільші змагання з цього виду кібер-спорту.
– Як це сталося?
– У серпні минулого року анонсували турнір «World Cyber Arena», який
проходив у китайському Інчуані. Були
відбіркові матчі серед команд з 21 країни світу. Ми їх пройшли, нас запросили на турнір, який ще можна вважати

чемпіонатом світу. Нашими опонентами в «танчиках» були команди США,
Філіппін, Китаю, Європи і Кореї. У нашій команді було п’ятеро росіян, один
ізраїльтянин і я – українець.
– Чемпіонат комп’ютерний схожий на звичайний, спортивний?
– Першого дня в Інчуані з нами
працювали медіа, потім ми звикали і
налаштовували комп’ютери для матчів, відбувалися тренування. І нарешті – сам чемпіонат. Матчі відбувалися у великому залі, в якому глядачі
на великих екранах могли бачити усі
перипетії боїв у наших комп’ютерах.
Команди поділили на дві групи.
Зі своєї групи ми вийшли першими
без поразок, а з іншої вийшла команда Кореї. У фіналі ми зустрілися з
ними. В результаті перше місце дісталося команді Кореї, ми вибороли

друге місце, команда Китаю – третє.
– Розчарування було, що не перші?
– Для мене це були перші серйозні
змагання, для більшості членів моєї
команди – аналогічно. Але ми їхали
тільки за першим місцем.
– Судячи з географії учасників
цього турніру, «World of Tanks» – популярна в світі гра, попри те, що її
придумали в Білорусі?..
– У Китаї, наприклад, також дуже
захоплюються танками, загалом мілітарними іграми, тому мають свій сегмент цієї гри, грають власні ліги. Їхні
переможці їдуть на Гранд-фінал. Той
турнір, на якому ми грали, вважають
навіть не стільки чемпіонатом світу,
скільки Олімпійськими іграми з кіберспорту. У Китаї учасники грали в «Dota
2», «Haerthstone» і «World of Tanks». З

України я один був на «танчиках» і четверо грали у стратегію – «Dota».
– Скільки хвилин триває поєдинок у «танчиках»?
– Відповідно до регламенту – 7
хвилин. Мусиш викластися максимально. Після тренування чи матчу я
підводжуся в такому стані, ніби штанги тягав. Хоча насправді тільки сидів
за комп’ютером.
– Ти можеш цілу ніч програтися,
вибач, протренуватися за компом?
– Звісно, можу «зависнути», якщо
треба. Але наступний день тоді мушу
проспати.
– А як реагують на це батьки і як
ти навчився казати грі «стоп»?
– Батьки спочатку реагували дуже
по-батьківському і просто – нервували з мого захоплення. Мовляв, я цілий
день за комп’ютером, ніде не ходжу,
не допомагаю їм. Проблем з навчанням у мене ані в школі, ані в технікумі
справді не було. Зараз я ставлюся до
комп’ютерних ігор як до роботи. Тим
більше, що наша команда має спонсора, ми рекламуємо його і маємо певні
доходи від цього. Кожен учасник пропорційно розділив призові за те ж «срібло» у Китаї. Тому виходить так, що я
мушу не просто гратися, а працювати,
як у професійному спорті. Учасники
команд із кібер-спорту отримують
зарплати – вони стимулюють до нових
перемог. Їх фінансують, а вони грають
і рекламують.
– На цьому ринку крутяться великі гроші?
– Про усі суми не скажу. Можу
назвати один із видів заробітків. Візьмемо, наприклад, навчальні курси у
«Ютубі». «Танчики» – популярна гра,
всі хочуть у неї добре навчитися «рубатися». Відповідно, провідні гравці
викладають спеціальні курси в мережу із власним досвідом ведення боїв.
Ця справа небезплатна. Чи будуть
комп’ютерні ігри моєю роботою назавжди? Відповісти важко, але я намагаюся навчитися у ній якомога більше.

ÊÓËÜÒ/ART
ПЕРСОНА
Розмовляла Ірина КАЧАН

х слухають незалежно
від віку, їхні пісні
цитують і виконують
біля багать. Кожен виступ
цього колективу – то суцільна
енергія, що вирує, і заряджена
патріотичною енергетикою
публіка. Для когось гурт
«Тінь Сонця» досі лишається
незнаним, для когось уже став
музичним явищем.

Ї

У травні київські музиканти побували в Луцьку на запрошення мистецького об’єднання «стендаЛь». У
рамках всеукраїнського туру «Промінь волі» гурт відіграв аншлаговий
концерт у пабі «ЛучеSк». «Хроніки
Любарта» скористалися нагодою поспілкуватися з лідером колективу Сергієм Василюком.
– «Тінь Сонця» завше був гуртом
патріотичним і україномовним. Нині
стало модно співати патріотичні пісні, чимало російськомовних виконавців намагаються прикрасити свій
репертуар україномовними композиціями. Хтось каже, що це нещиро і
кон’юнктурно, хтось навпаки захоплюється. Ти у цьому питанні скептик?
– Думаю, нам варто сподіватися на
певні зміни у свідомості тих попсових
виконавців, адже йдеться саме про
них. Можливо, вони нарешті перейнялися українським як таким. Не певен,
але хочеться вірити, що їх таки щиро
торкнула наша спільна біда. Звісно, не
можна зазирнути до когось у душу. Та
мені здається, шанувальники мають
відчувати різницю між кон’юнктурою
і щирою творчістю. Зрештою, все завжди залежить від слухача й глядача.
Ми несказанно тішимося, коли бачимо, як на наші концерти приходять
свої люди, наша публіка, що любить
і цінує ту музику, яку ми робимо. А
інші музичні колективи й виконавці
йдуть своїм шляхом, кожен має свою
мотивацію. Хай там як є насправді,
якщо патріотична нотка у творчості
багатьох сприятиме консолідації українського суспільства, то це справді добре.
– Що у вашому колективі думають
про збільшення квоти українського
музичного продукту в радіоефірі,
про що нині так часто говорять?
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АВТОР КОЗАЦЬКОГО РОКУ СЕРГІЙ ВАСИЛЮК:

«ТРЕБА БУДУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ
СВІТ НА ПРОТИВАГУ «РУССКОМУ
МІРУ» В СВОЄМУ РІДНОМУ ДОМІ»

– Хай що ми собі міркуємо, нас
це все одно не стосується. З’явилося
чимало попсових україномовних радіостанцій, однак на більшість із них
ми все одно не потрапляємо. І от саме
в цьому контексті мені не так важливо, якою мовою співають. Можливо,
мені було б навіть приємніше, якби на
українських хвилях російською звучала переважно попса, а українською
– якісна, змістовна й фірмова музика.
І коли з’являються нові україномовні
гурти, які співають ту ж саму примітивну попсу або абстрактне абищо, то
це не надто радує. Попри це, я певен,
що ствердження української мови – це
дуже важливий момент для нашої держави. І якщо вона буде стверджувати-

ся через україномовну музику, то це
добре. Нехай навіть мені персонально
ця музика не буде до смаку.
– Надто гучно буде говорити, що
українська мова стрімко стає популярнішою…
– Погоджуюся, це дуже болюча
тема. Я знайомий із багатьма патріотами, які вболівають за українську
державність, але не збираються вчити українську мову, розмовляти нею
і давати приклад своїм дітям. У такому разі я не зовсім розумію, що ж
вони відстоюють. По суті, такі люди
лишаються представниками «русского міра», а саме з такою ідеєю Путін
прийшов до України. Я схиляюся перед російськомовними співвітчиз-

никами, які відстоюють патріотичні
погляди, захищають нашу державу на
фронті. Але хотілося б, щоби припинилася оця пропаганда двомовності.
Дуже прикро, коли багато відомих
провідників сучасного українського
війська спілкуються російською. До
слова, сто років тому, коли діяла Армія УНР, то усі, навпаки, прагнули перейти на українську. Навіть прізвища
змінювали на український лад. Звісно,
я не категоричний у цьому, це не є
питанням номер один. Однак це направду важливо. Треба будувати український світ на противагу «русскому
міру» в своєму рідному домі.
– А український світ – це, на твою
думку, передусім українська мова?
– Насамперед! Адже головна риса
ідентифікації народу – це мова. Звісно, є
приклад англомовних ірландців. Однак
я не думаю, що нам треба брати приклад саме з цього народу. Можна ж брати приклад з англійців, з тих же росіян.
Вони ж на українську не переходять! У
тім числі ті росіяни, які живуть на території нашої держави, або у Воронежі
чи Краснодарському краї, там, де живе
багато українців за національністю.
– Революційні події і війна якось
вплинули на вашу творчість?
– У нових піснях стало більше своє-

рідної аналітики, переосмислення того,
що відбувається. Пісні стали більш реалістичними. Романтизм там, звісно,
лишився, однак стало менше алегорій,
пов’язаних із нашою минувшиною,
більше роздумів про сучасність.
– Нещодавно фронтмен гурту
«Юркеш» Юрко Юрченко сколихнув
інформаційний простір звісткою
про еміграцію, що згодом виявилося розіграшем. Ішлося про важку
долю українського рок-музиканта в
нинішніх реаліях. Сергію, це правда,
що бути музикантом в нашій країні поза межами «офіційного» шоубізнесу аж так непросто?
– У кожного свій шлях і кожен з
нас відчуває, як чинити, як буде правильно. Не хочу судити Юрка Юрченка, це його вибір. Очевидно, що йому
нелегко. Але я скажу таку річ: у часи
розквіту «Юркеш» нам було набагато
важче, ніж цьому гурту. Не скажу, що
й зараз нам дуже просто, але ми живемо, працюємо і не скиглимо. Концертуємо на радість нашим шанувальникам. І це наш шлях. Треба працювати,
шукати різні способи достукатися до
слухача, донести людям свою творчість. А головне – треба бути щирим.
Бо люди завжди відчувають, що йде
від серця, а що ні.

ХРОНІКЕР
Гурт «Тінь Сонця» засновано у 1999 році в Києві. Він представляє унікальний в Україні та світі жанр heavy-folk, або ж у народі – козацький
рок. Група поєднує у звучанні своєї музики бандуру і скрипку з традиційним для рок-музики гітарним супроводом. Цікава й ідеологія гурту:
в умовах глобалізованого сьогодення відроджується славетна українська минувшина, а напівзабута міфологія постає реальністю. Але найголовніше те, що команда позиціонує себе як послідовник якісної рокмузики зі змістовними текстами. За час свого існування гурт видав
шість альбомів: «Святість Віри» (2002), «Над Диким Полем» (2005), «За
Межею» (2005), «Полум’яна Рута» (2007), «Танець Серця» (2011), «Грім в
ковальні Бога» (2014).

ВРАЖЕННЯ

ЖІНКА В ТУРЕЧЧИНІ – ТРЕТІЙ СОРТ?

Лілія БОНДАР

Туреччина схожа на рай
на землі. Тут неймовірна
природа, екзотична культура,
розвинена економіка та добре
налагоджена торгівля. Але це
одна із тих країн, де краще
народитися чоловіком, ніж
жінкою. І хоч Ататюрк зрівняв
права жінок та чоловіків на
державному рівні, більшість
тутешніх людей дотримуються
старовинних османських
традицій. І якщо чоловік захоче
викупити чи вкрасти жінку, то
так і зробить, і ніхто йому цього
не заборонить. На іслам закони
не діють.
Втім турчанки тут задоволені усім.
Життя європейки здається їм таким
дивним, як і європейкам турецьке.
Жінка, яка потрапляє у дім свого чоловіка, ніде не працює, виховує дітей, а
у будинку чоловіка може спілкуватися
лише з ним, його матір’ю та сестрами.
З батьком чоловіка жінці говорити заборонено. Якщо вона захоче запросити
гостей у свій дім, то спочатку має отримати дозвіл від чоловіка.

Більшість жінок бачать своїх чоловіків вперше навіть не на весіллі,
а у першу шлюбну ніч. Наприклад,
наш гід розповів, що до його весілля залишалося півроку, а майбутню
дружину він бачив лише на фото.
Коли ми, не стримавшись від здивування, запитали, чи він її любить,
турок усміхнувся, потім відповів: «У

мене є ціле життя, щоб полюбити
дружину».
Тут чоловіки дикі, як з іншої планети. Запросто можуть вкрасти собі
жінку, якщо та гулятиме вулицею
без чоловіка. Це розповідають навіть
місцеві гіди, мовляв, друг вкрав собі
жінку і це нормально. Коли турок говорить про купівлю дружини, то це
звучить так буденно, ніби він купує
собі магніт на холодильник. Але якщо
він буде розглядати чужу жінку більше як три секунди, то може добряче
заробити на горіхи.
Коли турок бачить жінку у відвертій короткій сукні, то його серце розривається на тисячі маленьких частинок. І не тому, що він у захваті від
таких нарядів і гарних форм, а тому,
що сексуальність жінки тут належить
лише її чоловікові, а не усім.
Одна річ бути туристом, а інша –
жити в Туреччині. Турки не хочуть,
щоб на їхніх жінок дивилися так, як
на ходячі вітрини. Крім цього, це підмочує жінці репутацію і вона втрачає
повагу серед свого оточення. Тут не
так важливо завоювати прихильність
чоловіка, як його знайомих.
Деякі турчанки носять під паранджею короткі спідниці, макіяж та коштовності. Але не усім жінкам чоловіки дозволяють фарбуватися та носити

відверті речі, навіть якщо їх не видно
іншим.
Однак так живуть не усі. Частина
турецьких жінок працюють прибиральницями, консультантами у торгових центрах та обіймають керівні
посади на різноманітних фірмах. Усі
вони сповідують іслам, але їхні чоловіки більш демократичні й дозволяють
їм працювати. Вони не носять паранджу, не приховують обличчя і майже

нічим не відрізняються від нас, крім
рис обличчя, темного волосся та карих очей.
Тож не варто думати, що усі турки злі, принижують чи б’ють своїх жінок. Якщо турок говорить про жінку
як про третій сорт, то він або погано
вихований, або ненавидить усіх жінок. Повага – головне поняття в турецькій культурі, в тім числі й повага
до жінки.

ПОНЕДІЛОК 8 ЧЕРВНЯ

№21 (222)

06.00, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.30, 07.00, 08.00, 18.30,
21.00, 02.30, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15.30 Казки Лірника Сашка
15.40 Мультфільм

ВІВТОРОК 9 ЧЕРВНЯ

12

06.00, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
07.20 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20 Подорожні
11.25 Д/ф
12.00 Уряд на зв’язку з

UA: Перший

UA: Перший

СЕРЕДА 10ЧЕРВНЯ

UA: Перший
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.35 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.25, 00.25 Від першої особи
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Про головне
10.15 Д/с «Сага старовинної
пущі»
11.30, 17.00 Д/ф
12.35 Зроблено в Європі

UA: Перший

П’ЯТНИЦЯ 12 ЧЕРВНЯ ЧЕТВЕР 11 ЧЕРВНЯ
СУБОТА 13 ЧЕРВНЯ

06.00, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.30 Перша студія
11.25 Д/ф
12.20 Слідство. Інфо

06.00, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.20 Агровектор
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Про головне
10.10 Д/с «Сага старовинної
пущі»

06.00 Підсумки
06.20 На слуху. Підсумки
07.40 У просторі буття
08.30 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
09.05 Європейські ігри.
Щоденник
09.30 Європейські ігри.
Боротьба греко-римська,
маунтін байк, тріатлон
13.40 Світло
14.40 «Переселенці»
16.00 Європейські ігри. Маунтін
байк

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

НЕДІЛЯ 14 ЧЕРВНЯ

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА

06.35 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.10 Агровектор
08.25 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.05 Європейські ігри. Водне
поло
10.20 Європейські ігри.
Боротьба греко-римська.
Тріатлон. Веслування на
байдарках і каное
13.00 Європейські ігри.
Щоденник
13.25 Європейські ігри.

4 червня 2015 року

16.20 Вікно в Америку
16.50 Утеодин з Майклом Щуром
17.20 Книга ua
18.05 Час-Ч
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
20.00, 02.50 Про головне
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
03.35 Д/ф
04.30 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
05.45 Вічне
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.10 Дитячі історії
14.35 Фольк-music
16.00 Х/Ф «ПАРТІЯ В ШАХИ»
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної пущі»
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «РІНО ГАЕТАНО»
04.30 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.35 Казки Лірника Сашка
14.50 Школа Мері Поппінс
15.30 Як ваше здоров’я?
16.00 Інша музика з Олексієм
Коганом
16.25 Світло
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
21.55 З перших вуст
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 Тепло.ua
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «РІНО ГАЕТАНО»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.10 Дитячі історії
14.35 Як це?
14.55 Нотатки на глобусі
15.30 Надвечір’я
16.30 Чоловічий клуб. Спорт
17.35 Чоловічий клуб
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної пущі»
20.00 Про головне
21.55 З перших вуст
22.00 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «БРАТ І СЕСТРА»
12.25 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
13.20 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.25 Хочу бути
14.45 Хто в домі хазяїн?
15.30 Віра. Надія. Любов
16.25, 01.20 Музичне турне
17.40 Театральні сезони
18.15 Новини. Світ
18.55, 02.20 Європейські ігри.
Церемонія відкриття
21.40 Європейський спорт.
Щоденник
22.00 «Переселенці»
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
04.30 Як ваше здоров’я?
16.30 Європейські ігри. Карате,
боротьба греко-римська
19.35 Європейські ігри. Водне
поло
21.00, 05.00 Новини
21.35 Європейський спорт.
Щоденник
21.55 Утеодин з Майклом Щуром
22.25 Інша музика з Олексієм
Коганом
22.50 Мегалот
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Х/Ф «НЕ ТОЙ»
04.05 «Надвечір’я»
Спортивна гімнастика. Карате.
Веслування на байдарках і каное
15.40 Фольк-music
17.00 Європейські ігри. Боротьба
греко-римська
18.40 Театральні сезони
19.30 Європейські ігри. Карате
21.00, 05.00 Новини
21.35 Європейський спорт.
Щоденник
21.55 Перша шпальта
22.30 Лаунж-музика. Гурт
Treeorange
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Х/Ф «НЕ ТОЙ»

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.25, 03.40 «ТСН»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40, 11.00 «Чотири весілля - 2»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Хороші руки»
22.10 «Гроші»
23.45 «Мінкульт»
00.25 Т/с «Заручники»
01.25 Х/Ф «СПОРТЛОТО 82»

1+1
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.25 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00, 21.00 Т/с «Хороші руки»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
22.10 «Чотири весілля 4»
23.45 Т/с «Заручники»
00.45 Х/Ф «НОТОРІУС»
02.45 Т/с «Терпкий смак кохання»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.25 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00, 21.00 Т/с «Хороші руки»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
22.10 «Інспектор Фреймут 2»
23.45 Т/с «Заручники»
00.45 Х/Ф «ОРДА»
02.55 Т/с «Терпкий смак кохання»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.25, 04.50 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00, 21.00 Т/с «Хороші руки»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.30 «Чистоnews»
22.10 «Сказочная Русь 2015»
22.40 «Право на владу - 2»
00.45 Х/Ф «ДЕВ’ЯНОСТО ДЕВ’ЯТЬ
ФРАНКІВ»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 02.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00 Т/с «Хороші руки»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла»
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ»
23.05 «Світське життя»
00.10, 02.40 Х/Ф «ЛЮБОВ ЗІ
СЛОВНИКОМ»

1+1
06.00 «Гроші»
07.10, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
08.00, 08.30 М/с «Качині історії»
08.50 «Світське життя»
09.55 Х/Ф «СИН»
14.10 «Вечірній Київ»
16.35, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.20 Х/Ф «ВІДКЛЮЧКА»
02.35 Х/Ф «ПОМЕРТИ МОЛОДИМ»
04.20 «Шість кадрів»
05.10 Телемагазин
05.25 «Неділя з Кварталом»

1+1
08.05, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2»
09.45 «Маша і ведмідь» 1
10.15 «Телевізійна служба новин»
11.00 «Світ навиворіт: Латинська
Америка»
12.00 «Інспектор Фреймут 2»
13.05 «Ліга сміху. Чемпіонат України
з гумору»
16.45 Х/Ф «ЧОГО ХОЧУТЬ ЖІНКИ»
19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/Ф «МАНЕКЕННИЦЯ»
01.25 Х/Ф «ФУЧЖОУ»
03.10 «Шість кадрів»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 Новини
07.15, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.05, 14.00, 16.00, 17.45 «Новини»
13.20 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.20, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові»
23.10 Т/с «Жити далі»
01.10 Т/с «Зцілення любов’ю»
02.40 Х/Ф «ВАГОМА ПІДСТАВА
ДЛЯ ВБИВСТВА»

ІНТЕР
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 «Курт Сеіт і Шура»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.25 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори
«Завжди»-5»
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові»
23.10 Т/с «Жити далі»
01.10 Т/с «Зцілення любов’ю»

ІНТЕР
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 «Курт Сеіт і Шура»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.25 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори
«Завжди»-5»
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові»
23.10 Т/с «Жити далі»
01.10 Т/с «Зцілення любов’ю»

ІНТЕР
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 «Курт Сеіт і Шура»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.25 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори
«Завжди»-5»
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові»
23.10 Т/с «Жити далі»
01.10 Т/с «Зцілення любов’ю»

ІНТЕР
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 «Курт Сеіт і Шура»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.25 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори
«Завжди»-5»
18.05 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/Ф «РОЗУМНИК УІЛЛ
ХАНТІНГ»
01.55 Т/с «Зцілення любов’ю»

ІНТЕР
05.30, 20.00, 02.30 «Подробиці»
06.55, 03.55 Х/Ф «ПРИХОДЬТЕ
ЗАВТРА»
08.45 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 Х/Ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО,
АБО СТОРОННІМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНОИЙ»
11.00 Т/с «Другий подих»
17.05, 20.30 Т/с «Любов не
картопля»
22.30 «Великий бокс. Боксерський
турнір»
01.00 Х/Ф «НАВІДНИК»
03.00 Д/ф

ІНТЕР
05.35 «Подробиці»
06.05 «Великий бокс. Боксерський
турнір»
08.15 «Удачний проект»
09.05 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
11.00 Т/с «Другий подих»
17.15 Т/с «Любов не картопля»
20.00, 04.35 «Подробиці тижня»
22.00 Д/ф
22.40 Х/Ф «КЕЙТ І ЛЕО»
01.10 Х/Ф «СПОВІДЬ ДОН ЖУАНА»
02.40 Х/Ф «СНІГОВЕ КОХАННЯ,
АБО СОН ЗИМОВОЇ НОЧІ»

ICTV
06.25, 19.20 Надзвичайні новини
07.10, 09.15 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.35 Надзвичайні новини. Підсумки
10.30, 13.15, 02.30 Т/с
«Перетинаючи межу»
13.35 Паралельний світ
14.35 Провокатор
15.25, 16.20 Клан. Реаліті-шоу
17.45 Дістало! Повторюємо двічі
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.55 Свобода слова
00.40 Х/Ф «ОБСЕСІЯ»
04.10 Т/с «Досягни мети»

ICTV
05.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 02.55 Т/с «Перетинаючи
межу»
13.20 Паралельний світ
14.15 Провокатор
15.20, 16.20 Клан. Реаліті-шоу
17.50, 23.00 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
23.55 Т/с «Ганнібал»
01.35 Х/Ф «СНАЙПЕР-3»
04.20 Т/с «Досягни мети»

ICTV
05.40 Студія Вашин´тон
05.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 02.55 Т/с «Чорний список»
13.20 Паралельний світ
14.15 Провокатор
15.20, 16.20 Клан. Реаліті-шоу
17.50, 22.55 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
23.50 Т/с «Ганнібал»
01.30 Х/Ф «СНАЙПЕР-4.
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
04.15 Т/с «Досягни мети»

ICTV
05.40 Студія Вашин´тон
05.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 02.50 Т/с «Чорний список»
13.20 Паралельний світ
14.15 Провокатор
15.25, 16.20 Клан. Реаліті-шоу
17.50, 22.55 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
23.50 Т/с «Ганнібал»
01.30 Х/Ф «НАДМІРНЕ НАСИЛЛЯ»
04.10 Т/с «Досягни мети»

ICTV
05.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 02.55 Т/с «Чорний список»
13.20 Паралельний світ
14.15 Провокатор
15.25, 16.20 Секретний фронт
17.50, 23.00 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
23.55 Т/с «Ганнібал»
01.30 Х/Ф «НАДМІРНЕ
НАСИЛЛЯ-2. СИЛА ПРОТИ СИЛИ»
04.15 Т/с «У полі зору»

ICTV
07.00 Паралельний світ
08.45 Секретний фронт
09.45 Антизомбі
10.45 Дістало! Повторюємо двічі!
11.40 Дістало!
12.35, 13.00 Громадянська оборона
13.50 Інсайдер
14.45 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/Ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ
СОНЦЯ»
21.55 Х/Ф «БАНДИТКИ»
23.40 Х/Ф «НІЧОГО НЕ БАЧУ,
НІЧОГО НЕ ЧУЮ»
01.35 Х/Ф «НАДМІРНЕ НАСИЛЛЯ»

ICTV
06.45 Х/Ф «НІЧОГО НЕ БАЧУ,
НІЧОГО НЕ ЧУЮ»
08.40 Зірка YouTube
11.05, 13.00 Дивитись усім!
12.45 Факти
13.50 Дизель-шоу
15.10 Х/Ф «БАНДИТКИ»
16.55 Х/Ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ
СОНЦЯ»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ВАСАБІ»
22.05 Х/Ф «ПРИСТРЕЛЬ ЇХ!»
23.45 Х/Ф «ВІД ЗАХОДУ ДО
СВІТАНКУ»
01.40 Х/Ф «НАДМІРНЕ
НАСИЛЛЯ-2. СИЛА ПРОТИ СИЛИ»

СТБ
05.50, 16.00 «Все буде добре!»
07.30, 18.30 «За живе!»
08.50 Х/Ф «МАНДРІВКА У
ЗАКОХАНІСТЬ»
11.00 Х/Ф «ЗДРАСТУЙТЕ ВАМ!»
13.05, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 «Містичні історії-2 з Павлом
Костіциним»
22.35 «Вагітна у 16»
23.35 «Доньки-матері»
00.50 «Один за всіх»
02.00 Х/Ф «НЕЖДАНОНЕГАДАНО»
03.20 Нічний ефір

СТБ
05.15, 18.00, 22.00 Вікна-Новини
05.50, 16.00 «Все буде добре!»
07.30, 18.30 «За живе!»
08.40 «Зіркове життя. Шлюбні
рекордсмени»
09.45 Х/Ф «ДІВЧАТА»
11.40, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.35 «МастерШеф - 3»
21.00 «Містичні історії-2 з Павлом
Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
01.10 «Один за всіх»
02.10 Х/Ф «ДОРОГА ДОДОМУ»
03.25 Нічний ефір

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 Вікна-Новини
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.00, 18.30 «За живе!»
09.10 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11.45, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.45 «МастерШеф - 4»
21.00 «Містичні історії-2 з Павлом
Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про секс»
00.25 «Один за всіх»
01.50 Х/Ф «А ЯКЩО ЦЕ
КОХАННЯ?»
03.30 Нічний ефір

СТБ
06.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.30, 18.30 «За живе!»
09.40 «Вагітна у 16»
10.40 «Доньки-матері»
11.45, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.40 «МастерШеф - 4»
21.00 «Містичні історії-2 з Павлом
Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»
00.25 «Один за всіх»
01.20 Х/Ф «АЛЬОШЧИНЕ
КОХАННЯ»
02.50 Нічний ефір

СТБ
06.50 Х/Ф «АЛЬОШЧИНЕ
КОХАННЯ»
08.35 Х/Ф «ТЕРМІНОВО, ШУКАЮ
ЧОЛОВІКА»
10.20 Х/Ф «ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ
ЛІКАРЯ СЕЛІВАНОВОЇ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.40, 22.35 Х/Ф «МОСКВА
СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ»
00.15 Х/Ф «ІНТЕРДІВЧИНА»
03.00 Нічний ефір

СТБ
06.20 Х/Ф «ВІРНІ ДРУЗІ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.10 Х/Ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
12.50 Т/с «Коли ми вдома»
14.55 Х/Ф «МОСКВА СЛЬОЗАМ НЕ
ВІРИТЬ»
18.00 Х/Ф «ЛЮБОВ НЕ ДІЛИТЬСЯ
НА ДВА»
21.50 Х/Ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
23.50 «Давай поговоримо про секс»
01.40 Х/Ф «СОЛДАТ ІВАН
БРОВКІН»
03.10 Нічний ефір

СТБ
05.40 Х/Ф «СОЛДАТ ІВАН
БРОВКІН»
07.05 Х/Ф «ІВАН БРОВКІН НА
ЦІЛИНІ»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдані»
11.15 Х/Ф «ЛЮБОВ НЕ ДІЛИТЬСЯ
НА ДВА»
15.10 «Містичні історії-2 з Павлом
Костіциним»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.50 Х/Ф «ЦЕ МІЙ СОБАКА»
22.50 «Я соромлюсь свого тіла»
00.50 Х/Ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»

ТРК УКРАЇНА
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
01.35, 05.20 Події
09.15, 04.00 Реальна містика
10.00 Т/c «А сніг кружляє...» 1
13.40, 15.30 Т/c «Адвокат» 1
18.00, 04.35 Т/c «Безсмертник. Рай
там, де ти» (2)
19.45, 02.20, 03.20 «Говорить
Україна»
21.00 Т/c «Обдури якщо любиш» 1
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ПОТРІЙНИЙ ФОРСАЖ:
ТОКІЙСЬКИЙ ДРИФТ»

ТРК УКРАЇНА
06.05 15.30, 00.20 Т/c «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.10, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.00 «Говорить
Україна»
12.20 Х/Ф «КОЛИ НЕ ВИСТАЧАЄ
КОХАННЯ»
18.00, 04.35 Т/c «Безсмертник. Рай
там, де ти» (2)
20.55 Футбол. Товариський матч
«Грузія» - «Україна»
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика

ТРК УКРАЇНА
06.05, 14.15, 15.30, 00.20 Т/c
«Адвокат» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.10, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.00 «Говорить
Україна»
12.10 Х/Ф «ЦЯ ЖІНКА ДО МЕНЕ»
18.00, 04.35 Т/c «Безсмертник. Рай
там, де ти» (2)
21.00 Т/c «Обдури якщо любиш» 1
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика

ТРК УКРАЇНА
06.05, 14.15, 15.30, 00.20 Т/c
«Адвокат» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.10, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.00 «Говорить
Україна»
12.20 Х/Ф «Я БУДУ ПОРУЧ»
18.00, 04.35 Т/c «Безсмертник. Рай
там, де ти» (2)
21.00 Т/c «Обдури якщо любиш» 1
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика

ТРК УКРАЇНА
06.05, 14.15, 15.30 Т/c «Адвокат» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
01.30, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 02.15, 03.15 «Говорить
Україна»
12.20 Х/Ф «З ЧИСТОГО АРКУША»
18.00, 04.45 Т/c «Безсмертник. Рай
там, де ти» (2)
21.00 Т/c «Обдури якщо любиш» 1
23.00 Події дня
23.30 Comedy Woman

ТРК УКРАЇНА
06.15, 07.15 Т/c «Адвокат» 1
07.00, 15.00, 19.00, 01.50, 04.00
Події
10.00, 04.40 Реальна містика
11.00, 00.00 Х/Ф «КЛУШИ»
13.00, 15.20 Т/c «Андрійко» 1
17.15, 19.40 Т/c «Щастя є» 1
22.00 Х/Ф «З ЧИСТОГО АРКУША»
02.30, 05.25 Таємний код зламано.
Смерть
03.15 Таємний код зламано. Любов

ТРК УКРАЇНА
06.20 Події
07.00 Т/c «Щастя є» 1
10.50 Т/c «Обдури якщо любиш» 1
18.50 Футбол. Відбірковий матч до
Євро 2016. Україна - Люксембург
21.00, 01.15, 05.50 Події тижня з
Олегом Панютою
22.00 Х/Ф «Я БУДУ ПОРУЧ»
00.00 Зірковий шлях
02.05 Т/c «Безсмертник. Рай там,
де ти» (2)

ÐÎÇÂÀÃÈ
КІНОРЕЦЕНЗІЯ
Юрій КОНКЕВИЧ

ожливо, я повернуся
риторикою у
мелодраматичні 1990ті, але з часів «Фореста Гампа» і
«Філадельфії» ще жодна історія з
фільму та акторська гра так сильно
не зачіпала. Направду, дуже якісне
і душевне кіно. Із зіркою №1 –
Робертом Дауні-молодшим.

М

Хенк Палмер – відмінний, але безпринципний адвокат – щось на кшталт
«адвоката диявола». Він успішно допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Гострий розум, відточена
мова і море цинізму – ним не можна
не захопитися з перших кадрів фільму.
Так само реагують на нього й присяжні у суді. Палмер штампує перемоги, а
оскільки всі його клієнти – люди багаті, він заробляє великі гроші.
Хенк приїздить на похорон своєї
матері в провінцію, де живе його родина. У нього дуже складні стосунки
з батьком – місцевим суддею з беззаперечним авторитетом. Починається
суцільне протистояння з безліччю
скелетів у сімейній шафі. Виконавши
синівський обов’язок, він збирається
повертатися, попри те, що тут, у глибинці, живе його давня любов, яку у
фільмі грає Віра Фарміга (дует із Клуні
у стрічці «Вище неба»). Але саме в цей
момент батько потрапляє у дуже нехорошу історію (збиває на смерть убивцю, якого колись помилував), й Хенк
береться його захищати. Подальші
події закручуються в тугий вузол неприємних відкриттів, важких, але потрібних розмов і суддівських інтриг.
Поза будь-якими сумнівами, режисер
та сценарист уміло вплели професійні
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«СУДДЯ»: ПРАВДИВО,
ТРАГІЧНО І ЩЕМНО

юридичні «штучки» в закручену родинну драму.
Величезний бонус «Судді» – чудова гра пари Дауні-Дювалл. Це той випадок, коли глядачі-чоловіки пригадують свої стосунки з батьком чи сином.
Проблема навіть не так у трагедії померлої мами, як у тому, що батько його
все ще живий і з ним доведеться налагоджувати контакт, який давно загублено. Складні взаємини батька-судді
й сина-адвоката, особистісні розбіжності, помножені на розбіжності на
професійному ґрунті.
Дауні-молодший успішно довів,

Американська українка Віра Фарміга зіграла у «Судді» перше кохання кіношного
героя Роберта Дауні. Вийшло по-справжньому.

що недарма вважається останнім часом актором найвищого класу. Його
безпринципний адвокат нагадує попервах і героя «Залізної людини», і
«Шерлока Холмса». Хенк Палмер – самовпевнений, легкий, непереможний.
Але сюжет дозволяє на повну розкрити характер і людські риси адвоката.
Глядач не може не повірити й не перейнятися Хенком. Причому без жодних
спецефектів чи через магію імені актора. Просто Дауні-молодший класно
зіграв. І все.

Звісно, відповідну пару йому склав
і Роберт Дювалл (суворий батько Хенка). Усе ж він – ключовий персонаж
стрічки, без якого не було б успіху
цього фільму.
Кілька насичених подіями днів
змінюють і старого впертого суддю, і
вискочку-адвоката. Батько й син встигають залаштувати усі давні образи та
життєві колізії їхньої родини. «Залізна
людина» перевтілюється в «залізного
адвоката», і аж ніяк не в залізного по
життю чоловіка, адже
же для залагоджензалагоджен

СУДДЯ
Драма, 142 хв. / 02:22
У ролях: Роберт Даунімолодший, Роберт Дюваль,
Віра Фарміга, Біллі Боб Торнтон,
Вінсент Д’онофріо, Джеремі
Стронг, Декс Шепард.
Режисер: Девід Добкін
Продюсер: Роберт Даунімолодший.
ня особистісних перипетій з батьками
суперкостюми і суперздібності не потрібні. Тут треба бути просто людиною.
…Це дуже гарний, сімейний фільм,
щирий і душевний. Із тонким гумором
і все-таки життєстверджувальним тонусом, попри те, що не увесь сюжет забарвлений у світлі тони. Особливо the
end – не хепі-енд, але водночас дуже
щемливий та світлий.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«РОБОТ
ЧАППІ»

(США, Мексика,
ПАР, 2015)
Режисер: Ніл Бломкапп
Так уже склалося, що нічого особливого від фільму
я не чекав. Поодинокі згадки
про стрічку Бломкампа, який
колись вразив мене «дев’ятим
округом», не віщували нічого такого. Щоправда, в якогось авторитетного блогера
я бачив речення про те, що
історія Чаппі може розчулити епізодами навіть найцинічніших бороданів. Історія
першого «живого» робота, що
спроможний відчувати й мислити майже людськими категоріями. Майже притча. Майже епічна притча на тему природи людяності. Майже найкращий фільм
про роботів з числа тих, які справді мене вставили, зважаючи, що
картини про роботів мене рідко коли вставляють. Хтось побачив у
фільмі стос недопрацювань і встиг розкритикувати авторів за це,
але я побачив живу й направду цікаву історію. Рекомендую всім
наполегливо!

«ТУПИЙ
І ЩЕ
ТУПІШИЙ-2»

(США, 2014)
Режисер: Пітер Фарреллі,
Боббі Фарреллі
Треба бути переконаним
шанувальником Джима Керрі
або відданим поціновувачем
однієї з культових комедій
90-х, щоб довгоочікуване
продовження стрічки сприймати без зайвих прогнозів, а
просто кайфувати від фільму,
вимкнути свій снобізм, вдавану дорослість з нальотом
буденної серйозності і сміятися… чи усміхатися. Історія
закрутилася по-новому: герої
вирушають у майже континентальний тур в пошуках дочки Гаррі,
про існування якої той не здогадувався. Дочка вся в тата, а це значить, що доза тупізму на екрані епізодами перевищуватиме всі допустимі норми. Можна, кому можна. Джим прекрасний!

«ДРУГИЙ
ШАНС»

(США, 2014)
Режисер: Ден Фогельман
Шкода дивитися на Аль
Пачіно і усвідомлювати, яким
недовговічним є той відтинок
часу, що лишився його поколінню під небом цієї планети. Втім свою заявку на безсмертя вони оформили всі – і
Ніколсон, і Іствуд, і Фрімен, і
Пачіно… +/-. Ще одна історія
про життя артиста на схилі
літ (не можу не провести аналогії з минулорічним «Приниженням», де Пачіно грає
роль пристаркуватого актора, який побоюється за тверезість своїх думок). Історія
про музиканта, який, свого часу ставши улюбленцем публіки, опинився заручником кількох хітів, окрім яких його вже теж немолода
слухацька аудиторія нічого чути не хотіла. Проблеми з особистим
життям, конфлікти з дітьми, нові інтрижки з присмаком серйозності, спроби створення нових пісень і максимум людяності, яку
головний герой намагається витиснути з себе. Загалом непогано,
але надто симптоматично.

«З МАШИНИ»

(Великобританія, 2014)
Режисер: Алекс Гарленд
Ще один чудовий фільм
про штучний інтелект. Камерна
науково-популярна
фантастика з елементами еротики, психоаналізу Фройда та
інтригою в кращих традиціях
детективів Агати Крісті. Десь
у процесі згадувалася відносно свіжа «Вона» з фейсом
Фенікса та голосом Скарлетт.
І тут маємо історію про сучасних мудрагелів, які в забутому Богом місці у комфортних
умовах з гарними краєвидами
за вікном тестують винахід,
який ладен поставити з ніг
на голову історію людства…
і людство, зважаючи на всі
нюанси. Прекрасні ролі Донала Глісона, Алісії Вікандер та Оскара
Айзека. Фантастика не для мас, але стильна і багатотекстуальна.
Варто!
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ЯКИМ БУДЕ ЦЬОГОРІЧНИЙ

«БАНДЕРШТАТ»?

Цього року фестиваль українського опору «Бандерштат»
відбуватиметься з 31 липня до 2 серпня.
Захід, який у Луцьку проходить уже вісім років поспіль,
буде присвячений питанню розбудови України, пошуку
шляхів та можливостей для втілення усіх задумів молодого
покоління українців, пише «Українська правда».
Під час фестивалю будуть діяти три сцени: велика, нічна та
для участі молодих гуртів з різних куточків України.
Також під час «Бандерштату» відбудуться дві знакові події:
патріотичний сплав на байдарках річкою Стир до смт
Колок – місця, де було створено Колківську республіку
УПА, та проведення авто-мото-велопробігу вулицями
Луцька, присвяченого пам’яті провідника ОУН Степана
Бандери.
На головній сцені «Бандерштату-2015» виступатимуть такі
знані гурти, як «BRUTTO», «Тартак», «О.Torvald», «ONUKA»,
«Карна», «Тінь Сонця», «Роллікс» та інші.
Окрім музики, на фестивалі буде представлена літературна
сцена, спортивно-розважальні заходи, виставки та
ярмарка.
Для ширшого висвітлення всього, що відбуватиметься у дні
проведення фестивалю, запросять команду стрімерів, які
будуть вести прямі трансляції.
Вартість квитків на захід: перші 100 квитків – 150 грн;
500 квитків – 180 грн; 1000 квитків – 200 грн; 10000 квитків
– 250 грн; на фестивалі – 300 грн.
Квитки можна придбати на сайтах:
kasa.in.ua або concert.ua.
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Павло ФІЛОНЮК

Н

е стріляйте в піаніста – він грає
так, як може. Це і про «Волинь»
у сезоні 2014–2015 рр. Лучанам
вдався сезон в ігровому плані, але футбол
у країні, охопленій війною, мав свої
специфічні риси. Відтак можливість вперше
зачепитися за єврокубкові місця було
втрачено. В активі «Волині» у сезоні – 38
забитих голів, перемога у Кубку України
над фіналістом Ліги Європи «Дніпром»
(1:0), нічия з «Шахтарем» удома (0:0), шість
матчів, у яких команді вдалося забити три
і більше голів та індивідуальна перемога
Еріка Бікфалві, який, закінчуючи виступи за
«Волинь», став разом з гравцем «Шахтаря»
Тейшейрою кращим бомбардиром
чемпіонату (17 голів).

ПІДСУМКИ

ІГРИ БІДНИХ

«ВОЛИНЬ» ФІНІШУВАЛА В СЕЗОНІ СЬОМОЮ, ХОЧА
МАЛА ВСІ ШАНСИ ЗАСКОЧИТИ У «ЗОНУ ЄВРОКУБКІВ»

КАДРИ – ОРЕНДОВАНІ…
Прикметна особливість «Волині» в цьому
сезоні – велика кількість орендованих гравців.
Найбільше прийшло з «Дніпра» і вони становили кістяк команди. До нового року центр півзахисту не можна було уявити без Руслана Бабенка та Валерія Федорчука (останній, до слова,
навесні грав за основу «Дніпра» в ЛЄ та чемпіонаті), орав свою ниву на лівому фланзі півзахисту Александр Кобахідзе, пізніше додали сил
і потуги команді хавбек Сергій Політило та лівий захисник Володимир Польовий. Відтак без
орендованих «дніпрян» картинка гри «Волині»
мала інший вигляд. Принаймні, свої штрихи у
зміну ігрової моделі команди вони таки внесли.
Лучани більше уваги приділили контролю м’яча,
грі в короткий і середній пас, стандартним положенням.

…ПІДІБРАНІ
До двору прийшлися й кілька виконавців,
яких клуб вчасно «підхопив» у інших команд, що
мали організаційно-фінансові проблеми. Передусім ідеться про досвідченого воротаря Богдана Шуста та опорного півзахисника В’ячеслава
Шарпара. Обидва прийшли з «Металіста», де їм
рік не платили зарплату. Власне, саме після цього
основний склад «Волині» викристалізувався на
100%. Шуст у воротах, Жуніч та Шабанов у центрі захисту, Польовий та Парцванія (Гуменюк)
– на флангах. В опорній зоні Політило і Шарпар,
на флангах атакувальні хави Бабатунде і Кобахідзе, під нападником Бікфалві атакувальний хав
Матей.

…І НЕЗРОЗУМІЛІ
У кадровій політиці не без помилок чи просто невдач. Чимало гравців не виправдали сподівань або ж після отриманих травм належно не
відновилися. Вихованці «Динамо» центрбек Євген Новак та Сергій Воронін в основний склад
не пробилися, достроково відпустили додому
бразильця Селіна та серба Рогача, розірвали
орендну угоду і з бразильцем Маріотто. Тричі
прощалися у Луцьку із захисником Нємчаніновим і в квітні Дмитро таки пішов з команди. Так
само достроково припинив виступи й Бабенко
– він тихо зібрав речі і поїхав до Дніпропетровська.

БЛОКБАСТЕРИ СЕЗОНУ
Навіть на тлі дуже непередбачуваного цьогорічного чемпіонату із 14 командами поєдинки
«Волині» заворожували і дивували. Достатньо
сказати, що у шести матчах «хрестоносці» забивали більш як три голи. Часто футболісти дотримувалися настанов Віталія Кварцяного грати
у «відкритий футбол», і якщо й програвати, то не
0:1, а 3:6 чи 4:8. Власне, до таких рахунків доходило нечасто, але блокбастери «Волинь» видавала
із завидною регулярністю.
На початку жовтня лучани і «Ворскла» влаштували «перестрілку» 2:2 – із забитими пенальті, вилученнями і нервовою кінцівкою. На початку грудня був пам’ятний матч проти «Металіста»,
припинений за рахунку 1:2 на 87-й хвилині. Доведені суддівством до відчаю вболівальники зірвали лють, вибігши на газон «Авангарду». У
травні «Волинь» спочатку вперлася у Луцьку
«Шахтарю», практично позбавивши його надій
на чемпіонство (0:0), а через тиждень пограла у
«котики-мишки» в Харкові – 3:3.

ЗБІРНИКИ І НОМІНАНТИ
Найкраще визнання футболісту – виклик до
національної збірної. Цього сезону відразу троє
«хрестоносців» можуть похизуватися стабільною грою за свої команди. Грузин Кобахідзе –
один з лідерів у своїй збірній і, як подейкують,
«улюбленець» тренерів. Нігерієць Бабатунде
після завершення чемпіонату відлетить грати

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

чемпіонату 2014–2015 рр.
М Команда
1 Динамо

І

26
2 Шахтар
26
3 Дніпро
26
4 Зоря
26
5 Ворскла
26
6 Металіст
25
7 ВОЛИНЬ
26
8 Металург
26
9 Металург
26
10 Олімпік
26
11 Чорноморець 25
12 Говерла
26
13 Карпати
26
14 Іллічівець
26

В Н П

20
17
16
13
11
8
9
6
6
7
3
3
5
3

6
5
6
6
9
11
7
10
8
5
11
10
9
5

0
4
4
7
6
6
10
10
12
14
11
13
12
18

PМ

О

65 - 12
71 - 21
47 - 17
40 - 31
35 - 22
34 - 32
38 - 44
27 - 38
20 - 40
24 - 64
15 - 31
22 - 47
22 - 31
25 - 55

66
56
54
45
42
35
34
28
26
26
20
19
15
14

* З ФК «Карпати» (Львів) знято очок: 9. Згідно з рішеннями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.
** У «Металіста» та «Чорноморця» кількість очок
вказана без врахування очного поєдинку між ними,
скасованого рішенням УПЛ.

У другій половині сезону склад «Волині» стабілізувався, у кожній ланці грали досвідчені
й майстерні футболісти. Команда була готова до високих звершень. Але…

ВІТАЛІЙ КВАРЦЯНИЙ:
«Я хотів би подякувати працівникам клубу, вболівальникам,
льникам, які
підтримували команди увесь сезон – вдома і на виїзді.
їзді. Також
наші футболісти заслужили хороші слова. Вони грали
али на
комсомольському ентузіазмі цілий сезон. Тому сильно
ьно критикувати
їх немає причин. Футболісти провели дуже багато цікавих
матчів. Десь нам не таланило, десь ми організаційно
о не могли
витримати свої перемоги. В багатьох матчах вигравали,
вали, але
не дотягували до перемог.
…Морально ще не було ніколи так важко працювати,
ати, як
в цьому сезоні».
проти Чаду, а румун Бікфалві восени вперше був
викликаний до своєї збірної, проте його українські успіхи впродовж сезону не дали забути ім’я
Еріка тренерам збірної. Як висновок – новий виклик на матч команди Ангела Іорданеску проти
північних ірландців.
Окрім Бікфалві, який відверто порадував
тренерів і вболівальників «Волині», слід згадати
і про юну зміну. Безумовно, молоде відкриття
«Волині» у сезоні – Ярослав Деда. Він відіграв
більш як 50 матчів у сезоні за команди U-21, U-19
та U-17, забивши понад 30 голів. Якщо голова в
хлопця не захмариться, а вимог до себе він не
знизить, «Волинь» матиме швидкого й націленого на ворота форварда.

ВТРАЧЕНІ І ЗАГУБЛЕНІ
Найбільше навесні цього року тренери «Волині» могли б шкодувати про захисника і багаторічного до цього капітана Сергія Сімініна та
молодого нападника Віктора Хомченка. Із Сімініним вийшла негарна історія, адже з капітаном
довго провадили перемовини, в результаті йому

запропонували фактично навіть меншу зарплату, ніж була до цього, й Сіму підписала полтавська «Ворскла». Щоправда, його на правому
фланзі захисту непогано замінили Парцванія та
Гуменюк. А от Хомченко міг би додати ще більше креативу та небезпеки в атаці, принаймні
лава запасних у Кварцяного була б потужнішою.
Хомченко добре провів збори і березневі матчі своєї команди, а потім надовго вибув через
необов’язкове ушкодження, отримане на тренуванні. Утім у Віті, якщо не «схопить зірку» і продовжить у тому ж дусі, все найцікавіше в кар’єрі
попереду.
Шкода багатьох загублених очок. Особливо
це стосується матчів, у яких «Волинь» не тільки
першою забивала, але й просто домінувала на
полі. Так було в домашньому матчі у серпні з «Дніпром» (0:1), виїзному в Одесі (0:1 після незабитого
Бікфалві пенальті та незарахованого чистого голу
Матея), домашньої нічиєї із слабеньким «Чорноморцем» (1:1) та виїзної із запорізьким «Металургом» (1:1). Разом це від 6 до 10 додаткових очок – і
ось вона, омріяна Ліга Європи.

БІКФАЛВІ – найкращий бомбардир чемпіонату України 2014–2015
Після фінальних свистків
заключних матчів 26-го туру стали
відомими не тільки номінанти
та невдахи сезону в УПЛ, але й
перелік найкращих бомбардирів
чемпіонату. Приємно, що вдруге
в історії українського футболу на
найвищу сходинку в цій суперечці
зійшов гравець луцької «Волині».
Ерік Бікфалві забив у чемпіонаті 17
голів (4 – з пенальті). Він розділив
звання найкращого стрільця
чемпіонату з «гірником» Алексом
Тейшейрою.
Відзначимо, що подібна ситуація
вже була у сезоні 2011–12. Тоді
пальму першості в суперечці
бомбардирів також поділили
«хрестоносець» Майкон Олівейра
та «гірник» Євген Селезньов,
які забили по 14 голів. Відтак
Ерік у цьому сезоні не тільки

повторив, але й оновив клубний
рекорд результативності в елітній
українській лізі.
Крім того, Бікфалві тепер посів
друге місце в списку бомбардирів
«Волині». Цей перелік очолює
Василь Сачко, якому вдавалося 40
разів забити в еліті українського
чемпіонату.
Увесь перелік наразі має такий
вигляд:
1. Василь Сачко – 40 голів (114
матчів)
2. Ерік Бікфалві – 26 (73).
3. Володимир Мозолюк – 25 (102)
4. Володимир Дикий – 23 (119)
5. Володимир Гащин – 16 (123)
6. Майкон – 16 (37)
7. Сергій Круковець – 13 (98)
8. Андрій Федецький – 11 (102)
9. Самір Алієв – 11 (33)
10. Вадим Солодкий – 10 (44)

Найбільша втіха цього сезону – справжнє єднання
команди і її вболівальників. Прикметно, що загалом
кількість глядачів на «Авангарді» і взагалі на
українських стадіонах зменшилася, а от сектори
ультрас були переповнені

ВЛАСНЕ ПРО ЛЄ
Ця команда була готова до Ліги Європи. В
ігровому плані «Волинь» мала всі можливості
позмагатися із «Зорею», «Металістом» та «Ворсклою» за 4-5 місця. Якби не фінансова безодня,
у яку команда потрапила на початку року і вибратися не може донині. Ні, гравці справно виконували усі тренерські настанови, але ключові
матчі – проти «Зорі» у Луцьку та «Ворскли» у
Полтаві – було програно. Усе ж мотивації суто
матеріальної команді забракло. До того ж, непевною і невідомою є наразі уся перспектива
«Волині» в українському футболі. Водночас
триває атестація клубів на право грати у наступному сезоні та судово-адміністративні розбірки між керівництвом клубу й колишніми
гравцями, які вимагають сплати заборгованого.
Дотепер «Волинь» перебуває під дамокловим
мечем зняття 6 очок за борг перед Олегом Герасимюком. Крім «Гєри», клуб винен і Насонову, і
Пилипчуку, і ще багатьом виконавцям «призову
Демяненка». Додайте сюди й поточний борг…
Зрозуміло одне: після непоганого сезону
2014-2015 важко буде попрощатися із «Волинню». А те, чи гратиме вона в УПЛ і в яких приблизних кадрових обрисах, стане відомо у найближчі два-три тижні.

УСІ ГОЛИ «ВОЛИНІ»:
Бікфалві – 17 (4 – з пенальті), Кобахідзе – 6,
Жуніч – 3, Матей, Бабатунде, Мемешев – по 2,
Сімінін, Шарпар, Шабанов, Маріотто, Бабенко,
Селін, Козьбан – по 1.

26-й тур
«Волинь» – «Металург» Д. – 1:1,
«Зоря» – «Ворскла» – 1:1,
«Динамо» – «Металург» З. – 2:2,
«Шахтар» – «Карпати» – 2:2,
«Іллічівець» – «Олімпік» – 4:1,
«Говерла» – «Дніпро» – 0:0,
матч «Чорноморець» – «Металіст» не відбувся.
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АНЕКДОТИ
Зустрiчаются двi блондинки. Одна –
другiй:
– Прикинь, подруго, я навiть не знала, що для того, щоб сплести один светр,
потрiбно три вiвцi!
Друга вiдповiдає:
– А я й не знала, що вiвцi плести
вмiють.
Із виступу Путіна:
– Я не збираюся залишатися довічним президентом, як про це плещуть
злі язики...
Незабаром відбудеться коронація!
Жінка без кохання – як квітка без
води. Або зів’яне, або кактус.
– Тату, а у тебе в дитинстві був планшет?
– Ні, тоді й комп’ютерів не було.
– А на чому ж ти тоді грався?
– На вулиці!

Олександр КОТИС

З

амкова – одна з небагатьох вулиць
історико-культурного заповідника «Старий
Луцьк», яка жодного разу не змінювала
своєї назви. Вона виникла у ХІХ столітті на
заболоченій території попід замком. У давнину
поля навколо замку рідко висихали – тут були
суцільні болота, а також текла річка Глушець. Через
вікове природне висихання місцевості ближче до
кінця ХІХ століття тут стала з’являтися стабільно
суха територія, де й утворили вулицю.

СУДОКУ

З’явилися перші будинки, понад те – вулиця
Замкова стала відігравати значення стратегічної
для життя міста. Адже саме її використовували
водовози, які їздили нею до берега річки Стир
і набирали воду. Далі цю воду розвозили по
домівках лучан. Однак санітарний стан вулиці
загрожував розвитком епідемій. Річ у тім, що
вулиця не була замощеною і під час дощів тут
утворювалися непрохідні баюри. Більше того,
місцеві жителі виливали нечистоти просто на
вулицю.

У 1911 році на ситуацію звернув увагу луцький
поліцейський справник. Після цього в міській думі
стали шукати кошти на замощення вулиці бруківкою.
Жителі Замкової також повинні були вкласти
певний відсоток коштів на виконання робіт. Так,
родини Воронів та Лобачевських, біля чиїх садиб
розташовувалися місця набирання води, дали 30%
коштів, потрібних для замощення Замкової.
На фото – стан Замкової у 1930-х роках. На вулиці
збереглося кілька довоєнних будинків, проте стара
бруківка «закатана» під асфальт.

Чоловік запитує в приятеля:
– А де твоя теща?
– На аукцiонi.
– І скiльки думаєш за неї отримати?
Моя дівчина сказала: «Мені хотілося
б, щоб ти був більше схожий на мого колишнього».
«Добре», – відповів я і кинув її.
Після вбивства поліція першим ділом з’ясовує, чи причетний до злочину
чоловік або дружина жертви. І, власне,
це все, що потрібно знати про шлюб.
– Мені не подобаються в тобі дві
речі.
– Які?
– Підборіддя.
Якось у мудреця запитали, чи зможуть гроші зробити його щасливішим.
«Гаразд, давай сюди свою заліковку», –
відповів мудрець.
Путін зовсім не заплющує очі на беззаконня, які чинять в Росії, – це він мружиться від задоволення.
Жириновського покусав собака. Це
перший випадок у медицині, коли уколи
проти сказу довелося робити обом.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 28 травня 2015 року
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БЕРЕЖІТЬ ЛІС!

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» У FACEBOOK

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИ

ви хотіли? «Жидобандерівці» – це вам
не просто так, для красного словца…
Це повна і безумовна «хава нагіла»,
так сказать… Преступне сообщество
с целью предварітєльного сговора…
Як треба, то і в безпілотник залізуть
цілими кібуцами…
І це москалі ще пока не обнаружили кілька бойових тракторів «Джон
Дір», пілотіруємих хасідами Умані…
Вже не кажучи про секретний общий
україно-ізраїльский отряд спеціального призначення «Будьмо-Лехаїм»,
укомпліктований жидомасонами, циганами і прочими ізвращенцами…
Повний шлімазал вам, кацапи, короче, за таких розкладів…
А насправді в Ізраїлі визріває великий скандал. Місцевий журналіст був
внідрьон в склад російських нацистських груп і прожив з ними бок о бок
більше року. Зняв фільм. Фільм стартує
в Ізраїлі 8 червня… Там, зокрема, йдеться і про зв’язок російських фашистів
безпосередньо з Кремльом та про їх фінансування владою… Такоє от…

На останньому засіданні комітету
ВР з екології розглядали всякі судьбоносні і важні пИтання. В кінці засідання кажу: «Шановні колеги! Подивіться на свої столи! У нас тут лежить,
як мінімум, половина лісосмуги – по
три кілограми паперових документів у
кожного, які зараз будуть викинуті за
ненадобностю... Може, якось вже час
перейти на електронні носії... Я в Раді
щотижня викидаю по десять кілограм
хламу «ділопроізводства» в спеціальний ящик... І це тільки один комітет!
Тільки одна Рада!»
Оказується, вже був такий проект
раніше – про відмову від паперових
документів. Але його заблокували.
Угадайте, хто, з одного разу... – Да,
правильно, комітет з інформатизації...
Чисто українська історія...

ЛІС

90 відсотків листів, які я отримую
в «лічку» в «Фейсбуці», стосуються
незаконної рубки українського лісу.
Ситуація ще гірша, ніж було за «режиму»… І це стосується не тільки Західної України… Сьогодні, наприклад,
постало питання про вирубку заповідних лісів в Новосанжарському лісовому господарстві, в урочищі «Карнаухова балка» на Полтавщині…
На офіційні запити – лише відписки
від Держагентства лісових ресурсів. Усе
в нормі, тіпа. «Паспорта лісорубства» є
в наявності. Іде планова санітарна рубка, не хвилюйтеся… Чисті бл…і, зла
не хватає… І під цю санітарну рубку
рубають столітні дуби… Всі жителі навколо знають про відверто браконьєрське знищення лісу, а «лісові ресурси»
ніхрена не бачать. І Мінекології також
не бачать… Видно, побачать тоді, коли
замість Держагенства лісових ресурсів
треба буде створювати держагентство
піску, пустелі і засухи…

«ANIMAL»

Взагалі до Мінекології дуже багато питань. Повний разгардіяш і хаос.
Ніхто ніхрена не знає. Дерибанять
якісь гранти і все… Міністр не може
дійти на засідання профільного комітету вже півроку (!!!)… Звіти про
виконану роботу не відповідають дійсності. Тупо пишуть: «виконано», а
воно ніхрена не виконано… Сьогодні
міністр обіцяв прийти, але прислав
замість себе якусь дівчину-зама, яка
працює на цій посаді два тижні… Капєц, короче, сорі за емоції…

Будемо звертатися до МВС і прокуратури… Хоча б тому, що на моє
переконання, зберегти український
ліс і посадити нові дерева – це ще
важливіше, ніж, наприклад, посадити
Клюєва…

«ЖИДОБАНДЕРІВЦІ»

«Лента.ру» со страхом повідомляє,
що їм удалось обнаружить на боці
української армії кілька ізраїльських
безпілотників «вместе с личным составом наемников из Израиля»… А як

Отєц в дворі вибиває ковьор тенісною ракеткою. Рядом на лавці сидить
син і їсть якийсь коржик. Болтає ногами, ковиряється в носі і жалується на
жизнь...
– Папа, я десять раз попросил их
взять в команду... Десять раз!!!
Папі це не інтірєсно. У нього льогкоє похмєльє і обща скука вибиванія
ковра. На папі чорна футболка з надпісью «animal»...
Зрештою папа набирається мужності, йде до кіоска і повертається до
ковра й до сина з бутилкою «Чернігівського». Сідає на лавку, відпиває пива,
закурює... Мєдлєнно пробуждається
інтерес к жизні і сочуствіє к родним і
блізкім...

– Не берут? – перепитує сина.
– Неа, – підтверджує той...
– А по морде им дать не пробовал?
– Ага, по морде... Они все большие
такие...
Коржик вислизає з рук і падає на
землю... Син поривається підняти
його, хоч і розуміє, що вже поздно...
Ошибку уже не ісправить...
– Оставь, – каже папа... Я думав,
що він скаже сину щось тіпа: ну ти і
лох... Але він замість цього обіймає
його за плечі і говорить:
– Не переживай, все будет хорошо... Обещаю!

23 ТРАВНЯ

23 травня на Ямайці відзначається
День труда…
Вони що – стібуться з нас?... Карібське море, пальми, парео, сліди босих
ніг на піску, косяк трави, гамак, бутилка рому, Боб Марлі, Boney M… Який
нахер труд? Та ще й у суботу…

КІНЕЦЬ ЄВРОПИ

Якось іду увечері по Кашкайшу
вечерять... Кашкайш – це таке миле
містечко у Португалії, тіпа як КончаЗаспа, але проще і круче водночас (ні,
не зараз, не в робоче врем’я, це з архіву)... Кашкайш – край землі і Європи. Атлантичний океан... Хвилі йдуть
з того, протилежного берега довгодовго, а тут розбиваються об скелю і
лягають відпочити...
Трохи далі від Кашкайша є мис
Капо де Рока... Край Землі офіційний...
На ньому стоїть камінь біля океану і
написана цитата з Фернанду Пессоа:
«Тут закінчується земля і починається
море»... Далі – тільки Америка і всьо...
І от раптом бачу оце, що на фото... А
поряд кафешка з виставленим меню,
на якій написано: «Солодощі, морозиво, свіже пиво, вино, риба, ласкаво
просимо!». А трохи далі – георгіївська
лєнточка... Крєпко прив’язана... До
мусорки... Там їй і місце...

ПІЗНАВАЛЬНО-ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ГОРОСКОП НА 5 – 11 ЧЕРВНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Тарас Літковець (5 квітня 1967 р.)

Олексій Шумик (1 серпня 1963 р.)

Юрій Ричук (21 грудня 1979 р.)

Політолог, журналіст ВОДТРК

Засновник сайта pravda.lutsk.ua

Редактор медіа-холдингу «Сім’я і Дім»

Мріятимете про нагоду повернутися у професію. Але ЗМІ – це свято, яке завжди з вами.
Розподіліть правильно сили, щоб впоратися
з усіма завданнями самостійно. Дуже скоро
зміните автомат на мікрофон, а казарму на
студію.

Намагайтеся не перевтомлюватися, робота
забере більше часу, ніж ви планували. Вдалими будуть дії, пов’язані з відновленням справедливості. Зняти втому і напругу вам допоможе розслаблювальна ванна. З «Джеком
Деніелзом», звісно.

Ваші ідеї можуть вкрасти конкуренти. Не
довіряйте важливу інформацію навіть друзям. Зорі упевнені, що вам варто узятися за
наведення порядку в робочих документах.
Напружені стосунки з керівництвом можуть
вас засмутити, не варто сприймати все надто
емоційно. Додайте «жовтого» в життя.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

Віктор Вербич (13 травня 1956 р.)

ДІВА (24.08 – 23.09)

Мирослав Ватащук (27 серпня 1984 р.)

Поет, оглядач сайта pravda.lutsk.ua

Волонтер, журналіст агенції zik.ua

Осяє натхнення і хвиля творчих ідей. Зможете
втілити задумане завдяки допомозі однодумців. Не варто реагувати на авантюрні пропозиції колег – ризикуєте найдорожчим: авторитетом. На перехресті зустрічепрощань приємно
згадаєте веселі деньочки початку 2000-х…

Ваш емоційний підйом чудово вплине на зміни в особистому житті. Залиште пристрасть і
чуттєвість у стосунках за допомогою романтичних вчинків. Результати роботи залежатимуть від вашого настрою і бадьорості духу.
Відвідаєте цирульника.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Сергій Шаповал (30 травня 1983 р.)

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Євген Хотимчук (4 жовтня 1951 р.)

Журналіст і блогер

Власник газети «Вісник»

Ореол таємничості та багатозначності не потьмяніє, але зірки радять пошукати скалку
і у власному оці. Тим більше, що вона завадить комунікаціям не тільки з ворогами, але
й з друзями і музами. Тиждень буде вдалим:
коменти строчитимуться, як пісня на весіллі,
рівень жовчі не падатиме.

Зможете впоратися з будь-якими робочими
завданнями, якщо захочете їх розв’язати. Намагайтеся не впадати в меланхолійний стан,
адже вам все одно доведеться виконати роботу. Колегам влаштуєте романтичну вечерю
при світлі спаленого тиражу.

РАК (22.06 – 23.07)

Валентина Куць (25 червня 1978 р.)

Журналістка порталу 4vlada.com
На вас чекають приємні й несподівані зміни
на краще. Довіряйте перебігу обставин і своєму внутрішньому голосу, тоді впіймаєте удачу за хвіст. Нові партнери-«грантоїди» принесуть вам стабільний прибуток.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Василь Простопчук (19 листопада 1952 р.)

Головред газети «Віче»
Не відкладайте рутинну роботу, адже ніхто,
крім вас, її не виконає. Згодом зможете розслабитися і послабити робочий темп, щось
пописати у захалявну книжечку. Чекову. Монотонна робота із обліку грошових знаків
змусить нудьгувати.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Михайло Савчак (6 січня 1954 р.)

Голова спілки журналістів Волині
Не варто ділитися своїми досягненнями та планами з оточенням, інакше спровокуєте заздрість.
І забудьте старі псевдо, час змінюватися, якщо це
можна сказати про вашу обитель гострого пера і
поламаних клавіатур. Не ображайтеся на колег,
бо таким навіть диктофона не позичають.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Ольга Булковська (7 лютого 1978 р.)

Головред сайта vip.volyn.ua
Будете в центрі уваги колективу. Вам час вчитися у конкурентів, щоб бути гнучкішою і отримувати більше прибутку. Краплями шампанського
на дні кришталю зорі бульбашково натякають,
що варто замислитися над підготовкою романтичного сюрпризу своєму партнерові.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Анатолій Котлюк (16 березня 1985 р.)

Головред сайта ar.volyn.ua
Зорі не можуть радити щось «зірці». Вони
будуть тільки осявати увесь багатогранний
талан Риб, які навіть нічого не промовляючи,
говорять найпромовистіше у цьому басейні.
Не передайте куті меду, а розслідуванню гостроти.

