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НЕБЕСНА СОТНЯ

ТИСЯЧІ ЛУЧАН ПРОЩАЛИСЯ З ГЕРОЯМИ

СИЛЬНІ РОЗМОВИ

БЕЗ КУПЮР

ПОЛІТИКА

ЗА КУЛІСАМИ
КРИВАВОГО ТЕАТРУ
МАЄТОК КОЛИШНЬОГО
ОГО
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ВІКТОРА
ЯНУКОВИЧА
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВІКТОР ШВИДКИЙ:
«ЗАРАЗ ТОЙ МОМЕНТ, КОЛИ
МОЖНА ЩЕ І РЕАНІМУВАТИ
ДОВІРУ ДО МІЛІЦІЇ, І НЕ ПРИВЕСТИ
ДО ХАОСУ В МІСТІ»
Генерал-майор на пенсії Віктор Швидкий двічі очолював
волинську міліцію. Нині він у відставці та обраний членом
виконкому Народної ради на Волині для забезпечення
правопорядку. Зі Швидким «Хроніки Любарта»
поспілкувалися 21 лютого, ще до зміни уряду та втечі
стор.
Януковича.
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А
АНАРХІЯ
МІСЦЕВОГО
МАСШТАБУ
ПРЕЗИДЕНТА НЕМАЄ. УРЯДУ
НЕМАЄ. РЕВОЛЮЦІЯ ПЕРЕМОГЛА?
«Революції починають ідеалісти, роблять романтики,
а використовують негідники». Саме цей вислів зараз
крутиться в багатьох на вустах. І нікому не хочеться
повторення 2004 року. Більшість розуміє, що зараз
Євромайдан досягнув лише тактичної перемоги.
Справжня боротьба – ще попереду. Щодня.
стор.
Щогодини. Щохвилини.
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ФІНІТА ЛЯ КОМЕДІЯ

ГУБЕРНАТОР ВОЛИНІ
СКЛАВ ПОВНОВАЖЕННЯ

НЕБЕСНА СОТНЯ

ТИСЯЧІ ЛУЧАН ПРОЩАЛИСЯ З ГЕРОЯМИ

Голова Волинської облдержадміністрації
Олександр Башкаленко 23 лютого ухвалив
рішення піти з посади.
Про це сказано на офіційному сайті облдержадміністрації. Зазначимо, що Башкаленка призначили на посаду 5 лютого 2014 року.
Услід за губернатором заяви на звільнення написали усі його заступники: Олександр Курилюк,
Віталій Карпюк, Едуард Стоєв та Станіслав Ющик.

ВОЛИНЬ БЕЗ ГОЛОВНОГО
МІЛІЦІОНЕРА
Начальник обласного управління МВС
Олександр Терещук написав рапорт про
відставку. Таке рішення він ухвалив під
впливом громадськості.
Подальші рішення про кадрові зміни, можливі
звільнення та призначення буде ухвалювати нове
керівництво Міністерства внутрішніх справ України на підставі ретельно проведених службових
розслідувань.

ГОЛОВНИЙ ЛІСІВНИК
ЗДАВСЯ
Богдан Колісник пішов з посади начальника
обласного управління лісового та
мисливського господарства.
Як відомо, цього вимагали волинські євромайданівці, які звинувачують посадовця у корупції,
перевищенні службових повноважень, розкраданні лісових ресурсів, зокрема, й у тіньових схемах
збуту деревини.

ДОРОЖНИКИ ПІШЛИ
У ВІДСТАВКУ

Ірина КАЧАН

Н

ебачена кількість людей прийшла
провести в останню путь волинських
юнаків, які загинули на барикадах у Києві.

У луцькому Свято-Троїцькому соборі
22 лютого відспівували 23-річного Сергія
Байдовського з Нововолинська, поховали хлопця вдома. Наступного дня в соборі
молилися за 21-річного Василя Мойсея із
Ківерців. Поховали юнака на луцькому Меморіалі.
22 лютого у рідну землю поховали ще
двох волинян – 21-річного Івана Тарасюка
з Олики Ківерцівсього району і 28-річного

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

НА ВОЛИНІ СТВОРИЛИ ГРОМАДСЬКИЙ
ЛЮСТРАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Керівники волинської служби автомобільних
доріг написали заяви на звільнення.
Із обійманих посад пішли начальник служби
Анатолій Посполітак та його заступник Юрій
Ришкевич. Документи передали в Державне агентство автомобільних доріг, тепер їх розглядатимуть
столичні чиновники.

ПАРТІЇ РЕГІОНІВ НА
ВОЛИНІ БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ
Волинська обласна організація Партії регіонів
22 лютого припинила діяльність.
Про це йдеться у заяві керівника обласного осередку партії Олександра Башкаленка.
«У цей непростий для всієї країни час я ухвалив
цілком усвідомлене рішення, з метою уникнення
подальшого кровопролиття, нагнітання конфлікту, зупинення переслідувань та насильницьких дій
щодо простих громадян – Волинська обласна організація Партії регіонів припиняє свою діяльність»,
– йдеться у заяві.
У міських та районних радах ліквідовують фракції регіоналів. Від Партії регіонів нині відхрестилися
практично всі волинські регіонали, і навіть народні
депутати Катерина Ващук та Григорій Смітюх.

ПРОКУРОРА ВОЛИНІ
ЗВІЛЬНИЛИ
Виконувач обов’язків Генпрокурора України
Олег Махніцький звільнив прокурора Волині
Андрія Параку із посади.
Згідно з інформацією сайта Генпрокуратури, накази про звільнення всіх прокурорів обласного рівня Махніцький підписав 26 лютого. На посаду прокурора Параку призначили наприкінці 2011 року.

Едуарда Гриневича із села Деревка Любешівського району.
24 лютого Верховна Рада ухвалила постанову надати загиблим майданівцям
звання «Герой України».
До всього, чимало волинян постраждали
у кривавому протистоянні й нині потребують допомоги небайдужих. Усіх, хто хоче допомогти пораненим та сім’ям полеглих, просять звертатися за телефоном 068 21 74 296.

За ініціативи Самооборони, Правого
сектору та Автомайдану на Волині 24 лютого
оголосили про створення Громадського
люстраційного комітету.
До комітету можуть записатися усі охочі. На думку ініціаторів, у нього не мають
входити представники політичних партій
та чиновники. Окрім цього, список членів
комітету фільтруватимуть.

«Революція, яка відбулася і відбувається, люди, які постраждали і які стоять, вимагають перезавантаження системи. Це неможливо без люстраційних процесів. Тому
ми ініціюємо створення цього комітету»,
– додав Данильчук.
Громадський рух надіслав зобов’язання
до перших керівників усіх структурних
підрозділів Волинської обладміністрації,

силових структур та інших виконавчих органів про те, аби вони написали заяви на
звільнення.
У подальшому, як пояснюють ініціатори, при призначені людини на посаду, вона
проходитиме «фільтр» цього комітету, аби
не допустити до влади корупціонерів, пропагандистів сепаратизму, міліціонерів і
працівників СБУ, що виконували злочинні
накази під час революції.
Журналіст ВОДТРК Володимир Роса
вніс пропозицію, аби комітет проводив інформаційну кампанію щодо того, що ж таке
люстрація. Оскільки чимало людей неправильно сприймають цю дефініцію. Керівник
Фонду місцевого розвитку Петро Верзун зазначив, що інформація про претендентів на
роботу в органах влади або нинішніх працівників не має надходити анонімно, адже
це перетвориться на доноси.
Серед інших пропозицій – потреба
проаналізувати, яким чином в області відбувалися відмивання грошей, крадіжки з
бюджету.

КАДРИ

У ВОЛИНЬРАДІ РОЗДІЛИЛИ ПОРТФЕЛІ

Сесія Волинської обласної
ради 20 лютого під час
позачергового засідання
обрала Валентина Вітера
(ВО «Батьківщина») новим
головою.

Голосування відбулося у таємному режимі. За таке рішення
проголосувало 48 з 48 присутніх депутатів. Під час засідання
у залі перебували представники
Правого сектору, які наполягали на зміні керівництва ради.
Як відомо, до обрання Ва-

лентин Вітер обіймав посаду заступника голови обласної ради.
Володимира Войтовича було обрано від Народної партії України, він обіймав посаду голови
з листопада 2010 року. Але 24
січня 2014 року під час мітингу
євромайданівців Войтович написав заяву на звільнення.
Окрім цього, екс-голова
пізніше оприлюднив заяву з
проханням звільнити себе з посади, оскільки має проблеми зі
здоров’ям.
Під час засідання визна-

чилися і з посадами першого
заступника та заступника голови обласної ради. Ними стали Олександр Пирожик (ВО
«Свобода») та Ігор Гузь (ВО
«Батьківщина»). Додамо, що, за
інформацією джерел, на посаду
Гузя претендували ще кілька
депутатів. Також були ініціативи, аби узагалі відмінити посаду другого заступника.
Валентин Вітер народився 4
вересня 1973 року в м. Луцьку
Волинської області. З лютого до
вересня 1992 року працював на
посаді фельдшера у Волинсько-

му протитуберкульозному диспансері, з 1998-го до 2009 року
– хірургом у Волинській обласній клінічній лікарні. З січня до
червня 2009 року працював на
посаді заступника головного
лікаря Луцької міської поліклініки №1. З червня 2009 року до
листопада 2010-го був заступником головного державного
санітарного лікаря Волинської
області; заступником головного лікаря обласної санітарноепідеміологічної станції. З
грудня 2010 року – заступник
голови обласної ради.
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ПОКАЯЛИСЯ

ВОЛИНСЬКИЙ «БЕРКУТ»
ПОСТАВИЛИ НА КОЛІНА

Публічний допит та вибачення працівників «Беркуту»
влаштували 23 лютого на Театральному майдані Луцька.
По черзі кожен працівник
«Беркуту» виходив на сцену
луцького Євромайдану та відповідав на запитання. Цікавилася
громада тим, чи були «беркутівці» задіяні для придушення
протестів у Києві, чи застосовували силу і зброю проти людей,
скільки отримали грошей та чи
готові перепросити.
Виявилося, що частина бійців під час заворушень у столиці
не була. Хтось стверджував, що
працював водієм. Жоден не зізнався, що стріляв чи бив людей. Переважно казали, що або
охороняли приміщення державної влади, або стояли зі щитами.
Втім дехто з бійців був у столиці
з 24 листопада 2013 року, мало
не два місяці. За це отримав винагороду в 10 тисяч гривень.
«Беркутівці» стверджували, що їм не видавали зброю, а
лише спецзасоби – кийки, газові балончики та щити. В останні ж дні залишили напризволяще у Києві.
Бійці, які виходили на сцену, просили вибачення у громади, писали рапорти на звільнення. Більшість виголошувала
покаянні промови на колінах.

Написав заяву на звільнення і
заступник начальника обласного управління МВС Володимир
Поліщук. Його силоміць, не
давши договорити, поставили
навколішки та заламали руки
за спину. Керівник Волинського УМВС Олександр Терещук
на майдан не прийшов, оскільки перебував у Києві.
«Я прошу вибачення у людей
всієї України і у волинян за те,
що ночами і днями стояв і забезпечував охорону громадського
порядку. Я захищав дітей, дітей,
які у формі були, які ходили у
тих самих масках. Я намагався
не допускати правопорушень»,
– зазначив Поліщук.
Уже колишній міліціонер
розповів, що наказ їхати до столиці віддавав міністр внутрішніх справ. З Києва 12 беркутівців приїхали поранені.
«Ви є причетними до цих
злочинів, бо ви є частина системи», – зазначив керівник
Волинського Правого сектору
Павло Данильчук.
Під час допиту Поліщука
також з’ясувалося, що, коли
луцькі мітингувальники штурмували приміщення Волинського УМВС, газові гранати у
натовп кидали представники
спецпідрозділу «Сокіл». Написати рапорти на звільнення їх
запросили на Майдан 24 лютого.
Втім, оскільки доказів того, що
саме «Сокіл» кидав гранати, не
було, вони до людей не вийшли.
До слова, юрба біля сцени
була налаштована агресивно.

ПОЗИЦІЯ

НАРДЕП З ЛУЦЬКА ЗАКЛИКАЄ
ДО ДОСТРОКОВИХ
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ

В Україні є нагальна потреба оголошення
рішення про дострокові вибори до
Верховної Ради України.
Таку заяву 25 лютого оприлюднила
прес-служба народного депутата Ігоря
Палиці.
Він зазначив, що опозиційні і позафракційні депутати винні в останніх подіях в Україні, оскільки не змогли вчасно
натиснути на фракцію Партії регіонів для
формування пронародної більшості.
«До влади рвуться політики, які не
розуміють, що влада – це не привілей, а
подвійна відповідальність. Розподіл портфелів, брудні політичні ігри, старі корупційні схеми – так відповідають депутати
на кров Майдану», – йдеться у заяві.
На думку депутата, нині Верховній
Раді треба дати час для ухвалення низки
законів, а уряду – налагодження тісної
співпраці з європейськими фінансовими
установами.
«Теперішній парламент не виправдав народної довіри. Вважаю за потрібне

НА МЕМОРІАЛІ
СЛАВИ У ЛУЦЬКУ
ВСТАНОВЛЯТЬ
ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК
ГЕРОЯМ МАЙДАНУ

Люди кидали у спецпцпризначенців монети, а
на початку події, коли
и
«беркутівці» проходиили «коридором ганьби»,
и»,
один з чоловіків жбурнув
нув у них
каміння. Втім поціливв у активіста Євромайдану і поранив
йому голову.
До такого публічного
ного допиту ставлення у лучан
ан було

неоднозначне. Частина підтримувала дії Правого сектору, зазначаючи, що будь-хто, хто не
написав рапорт, сприяв діям
влади. Інші ж вважають, що ви-

Тетяна ГРІШИНА

Про це 21 лютого під час засідання
виконавчого комітету повідомив луцький
міський голова Микола Романюк.

рішувати долю силовиків
має тільки суд.
«Якщо ми говоримо
про люстрацію, вона не
має бути схожою на суд
Лінча. Усе має бути у законному полі. І кожен має
якщо не отримати якийсь
термін ув’язнення, то покарання. А те, що відбувається, це дуже жорстоко і
принижує людину. Зранку
ви прийшли на похорон,
де ховали вашого побратима. Ви говорили про одне,
а коли я виходжу з храму,
бачу геть інше. Прошу вас дотримуватися тих ідеалів, за які
ви боролися», – зазначив отець
Олександр зі Свято-Троїцького
храму 24 лютого.

«Там мають бути прізвища всіх волинян, які
загинули у Києві», – зазначив мер.
Головний архітектор міста Леонід Герасим’юк
повідомив, що буде оголошено конкурс для визначення зовнішнього вигляду пам’ятного знаку. Знак
встановлять на Меморіалі біля могили Василя
Мойсея, який загинув від куль снайперів у Києві.
Конструкцію планують встановити до осені
2014 року. До слова, на Меморіалі Слави заплановано, зі слів архітектора, встановлення ще
однієї пам’ятки. Ініціатива надійшла від польської
громади. Свого часу на території Меморіалу було
польське кладовище, яке знищили. Знак планують
встановити в пам’ять про похованих.
Окрім цього, до міського голови Миколи Романюка надійшло звернення від підприємця Ковальової В.М. щодо облаштування на вулиці П’ятницька
Гірка каплички на честь Героїв Майдану та Небесної сотні. Свого часу на цьому місці була церква
Святої Параскеви-П’ятниці на честь Святої великомучениці, а згодом – П’ятницька капличка.
До слова, з 1 березня згідно з рішенням Луцькради площа біля РАЦСу матиме назву Героїв
Майдану.

ПОГЛЯД

ГУБЕРНАТОРСЬКА
НЕСОЛІДАРНІСТЬ

ПАРЛАМЕНТ

КОМУНІСТИ НЕ
ПІДТРИМАЛИ
ПРИПИНЕННЯ
КРОВОПРОЛИТТЯ
Законопроект про повернення до
Конституції 2004 року підтримали
усі 14 волинських нардепів.

проведення виборів до парламенту після
президентських виборів. Вони мають відбутися восени 2014 року для того, щоб
всенародно обраний Президент міг гарантувати прозорість і чесність виборів»,
– вважає депутат.
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ПАМ’ЯТЬ

Фото Волинська пра
правда
вда
даа

39 працівників
спецпідрозділу «Беркут»
написали рапорти на
звільнення на сцені луцького
Євромайдану.

27 лютого 2014 року

Це позафракційні Ігор Єремеєв,
Степан Івахів, Сергій Мартиняк, Ігор
Палиця, ударівець Юрій Савчук, нардепи від ВО «Батьківщина» Ярослав
Федорчук та Микола Мартиненко, свободівці Анатолій Вітів, Євген Мельник
та Валерій Черняков. Проголосували
за навіть комуністи Адам Мартинюк і
Василь Демедюк й регіонали Григорій
Смітюх і Катерина Ващук.
А от за припинення протистояння
та повернення всіх силовиків до казарм волинські комуністи не голосували, КПУ усім складом була відсутня.

Ірина КАЧАН

Екс-губернатор Волині, один з лідерів
волинського Євромайдану Володимир
Бондар не засуджує публічне знущання над
очільником Волині, регіоналом Олександром
Башкаленком.
«Представники влади, яка вбиває людей,
мають або відмежуватися від цієї влади, або стати
поряд з тими, хто буде відповідати за це. Тому
люди, які перебувають у Партії регіонів, частково
несуть відповідальність за те, що відбувається, навіть якщо вони цього не робили», – вважає він.
На думку Бондаря, Башкаленко мав можливість вийти максимально коректно з цієї ситуації,
однак вирішив діяти по-іншому.
«Тому достатньо емоційна реакція людей була
адекватною до ситуації. З іншого боку, я не хотів
би, щоб ми навіть в такому випадку опускалися
до приниження людської гідності», – зазначив
Бондар.

ОБІЦЯНКИ

МІСТО МАТИМЕ ПЕРШУ
ВЕЛОДОРІЖКУ
Тетяна ГРІШИНА

Протягом 2014 року в Луцьку хочуть
облаштувати першу велодоріжку, схему якої
затвердив 21 лютого виконавчий комітет
міськради.
Доріжка пролягатиме таким маршрутом:
проспект Волі (від пам’ятника Тарасу Шевченку)
– вулиця Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець і виходитиме у Центральний парку
культури та відпочинку.
Начальник управління містобудування та
архітектури Леонід Герасим’юк зазначив, що
веломаршрут обладнають потрібною інфраструктурою, тобто парковками, дорожніми знаками,
розміткою.
Проект хочуть упровадити в план реконструкції проспекту Волі. Очікується, що для реконструкції виділять 4,8 млн грн.

ВЕТЕРАНИ

УПІВЦЯМ І АФГАНЦЯМ
ЗБІЛЬШАТЬ НАДБАВКИ

Луцька міська рада збільшила розмір щомісячної
виплати ветеранам ОУН-УПА та сім’ям загиблих
воїнів Афганістану до 500 гривень.
За таку пропозицію депутати проголосували 26 лютого під час сесійного засідання. Нові
соціальні виплати вступають у дію з 1 січня 2014
року. Пропозицію, аби були збільшені виплати не
лише для ветеранів ОУН-УПА, а й для афганців,
озвучив депутат Анатолій Пархом’юк.
Раніше планували збільшити надбавку лише
до 300 гривень для воїнів ОУН-УПА. Їм виплачували лише 100 гривень додатково до пенсії.

04

№6 (169)

27 лютого 2014 року

ЛЕНІНОПАД

РЕВОЛЮЦІЙНА
ХВИЛЯ НАКРИЛА
ВОЛИНЬ

Ірина КАЧАН

«Не бийте сильно, йому ноги
болять, він же все життя на
ногах», – жартома гукали
люди, коли у Маневичах
знищували символ
радянської епохи…
На Волині більше немає
пам’ятників вождю світового пролетаріату Володимиру
Леніну. Три останні боввани
комуністичного ідола розбили
вщент молоді революціонери.
21 лютого Ленін впав у Маневичах. Того ж дня не стало вождя
у Нововолинську, який ховався
на території шахти № 9. А 22
лютого завалили пам’ятник Леніну в селі Велика Глуша на Любешівщині.
Справжнє революційне шоу
влаштували євромайданівці у
Маневичах. Увечері 21 лютого
сюди вирушило близько двох
сотень активістів із Луцька. Це
і суворі хлопці у масках з «Пра-

вого сектору», і автомайданівці,
і просто небайдужі.
Подивитися, як у центрі
селища свої останні хвилини
доживає триметровий металевий Ілліч, зійшлося близько
тисячі місцевих жителів. Люди
радо вітали гостей, діти гукали
«Вали його!», дорослі примовляли «Ну, нарешті».
Разом з тим, прийшло й
кілька сміливців, які були проти повалення пам’ятника, називаючи поведінку революційної
молоді дурістю і вандалізмом.
Однак на запитання «Що доброго зробив Ленін для України?»
ці люди відповісти не могли.
«Ну, це ж історія…», – лунав
сумнівний аргумент.
Після майже годинної боротьби з постаментом Ленін
таки впав. Повалення маневицького вождя пролетаріату,
який навіть жодного разу не був
в Україні, люди зустріли гучними оплесками, феєрверками та
виконанням державного гімну.

історію селища і який не треба
було б згодом зносити.
Після перемоги над Леніним хлопці у масках навідалися
до місцевих осередків Партії
регіонів та комуністів. В офісі
регіоналів побили вікна, а от у
приміщенні КПУ влаштували
справжній погром. Такі дії місцевий люд, що спостерігав за
революціонерами, привітав вигуками «Молодці!», «Дякуємо!»,
«Так тримати!».
А почалося все 8 грудня,
коли в центрі Києва упав гранітний Ленін. Два місяці по тому
по всій Україні почався справжнісінький ленінопад. Нині не
стало близько сотні постаментів
відомого поборника демократії,
який безпосередньо винен в організації голоду в Україні у 19211922 роках. І це ще не кінець…

ЄВРОПА ПОКИ НЕ ДАЄ
ГРОШЕЙ НА ЗООПАРК

СУД ВИРІШИТЬ, ХТО
ГОСПОДАРЮВАТИМЕ
БІРЖА
ПРАЦІ
НА
«ВАРШАВЦІ»
Депутати Луцькради 26 лютого підтримали
рішення про припинення договору оренди
землі на вулиці Карпенка-Карого, 1 в судовому
порядку.

Газета «Хроніки Любарта» шукає на
постійну роботу спеціаліста з реклами.
Резюме надсилати на електронну
адреса: hroniky@gmail.com.

На залишках постаменту одразу з’явилися написи «Смерть
катам», «Зек наступний», «Серп
і молот – смерть і голод».
«Це кат, який нищив Україну. І ця влада, яка вбивала наших
побратимів, сприяла тому, щоб
радянські символи й ідеологія
комунізму процвітали в нашій
державі. Ганьба символам комунізму і хай живе вільна Україна»,
– виголосив лідер волинського «Правого сектору», депутат
Луцькради Павло Данильчук.
На думку місцевих жителів, на місці Леніна доречно
було б поставити пам’ятник
Тарасу Шевченку або навіть
героям Майдану, які поклали
свої життя за Україну. Дехто висловлювався за те, аби в центрі
Маневичів встановили такий
постамент, який відображав би

ФАЛЬСТАРТ

КОНФЛІКТ

Договір про оренду землі зареєстровано 14
вересня 2009 року. Угоду хочуть розірвати у судовому порядку в зв’язку з систематичним недодержанням Волинською облспоживспілкою державних стандартів, норм, правил та умов договору,
йдеться в рішенні.
Відомо, що йдеться про площу у 35 294 кв.м.
Договір уклали на 22 роки. Згідно з ним, орендар
мав розробити та погодити проект реконструкції
ринку «Завокзальний», побудувати надземний перехід, укласти договори оренди торгових місць на
термін дії договору оренди землі з підприємцями.
Луцька міська рада вже намагалася у судовому
порядку розірвати договір. У серпні 2013 року
Господарський суд у Волинській області в позові
відмовив. Цього разу міськрада мотивуватиме свій
позов не лише порушенням умов договору оренди,
а й порушенням законодавства.

ÍÎÂÈÍÈ

Хроніки ЛЮБАРТА

Ірина КАЧАН

Реконструкція луцького
зоопарку найближчим
часом не розпочнеться.
Хоча будівельні роботи
нині мали б бути саме у
розпалі.
Як відомо, у Луцьку
за грантові кошти Євросоюзу заплановано будівництво містечка для левів
та містечка для ведмедів з
вольєрами, павільйоном
та оглядовими терасами.
Передбачено проведення
інженерних комунікацій,
благоустрій
території,
обігрів,
облаштування

енергетичних мереж, будівництво водопроводу й
каналізації і навіть відеоспостереження.
Єврокомісія виділила
на реконструкцію зоопарку близько 15 мільйонів
гривень. Перша черга будівництва мала розпочатися у жовтні 2013 року і
завершитися наприкінці
2015-го.
За словами луцького
мера Миколи Романюка,
затримка із реконструкцією зоопарку виникла через
зауваження європейської
сторони до переможця
тендеру – ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», влас-

ником якого є член виконавчого комітету Луцької
міськради Віктор Чорнуха.
– Польська сторона
замовила аудит. Він відбувся. І зараз ми отримали його результати.
Хоча кінцевих висновків
з Польщі ще немає. Але
проблеми є. Імовірно навіть, що буде повторний
конкурс, – зізнається Микола Романюк. – На жаль,
аудитор підійшов трішечки однобоко. Є зауваження, але не до процедури
проведення тендеру, а до
підрядника. Мовляв, порушення в тому, що Віктор Чорнуха є членом
міськвиконкому. На жаль,
вони не розуміють різниці між виконкомом і
конкурсним комітетом,
який, власне, й проводив
тендер.
Тим не менш, каже
мер, проект буде впроваджуватися, адже гроші на
це виділено. Тільки-от до
Луцька кошти поки не дійшли. Аби отримати такі
очікувані мільйони, доведеться зачекати, поки ситуацію спільними зусиллями залагодять.

РОТАЦІЇ

У ЛУЦЬКРАДІ
– «ПОЛІТИЧНЕ
БАЛАНСУВАННЯ»
Свободівець Андрій Буй отримав посаду
голови комісії з питань дотримання
прав людини, законності, боротьби зі
злочинністю, депутатської діяльності,
етики та регламенту, а Василь Гриб
очолив комісію з питань ЖКГ.
Відповідне рішення 26 лютого ухвалила
сесія Луцької міської ради.
Раніше Андрій Буй входив до бюджетної комісії, а комісією з питань житловокомунального господарства керував Роман
Бондарук (позафракційний). Втім фракція
«Свободи» та «Батьківщини» ініціювали
зміни у роботі депутатів.
Як відомо, Роман Бондарук став головою комісії за квотою ВО «Батьківщина».
Нині він вийшов і з партії, і з фракції.
Проти зміни голови комісії з питань ЖКГ
були голови ОСББ міста. Мовляв, Бондарук
зарекомендував себе як депутат, який знається на проблемах ОСББ.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

3 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 15.00,
18.20, 03.55 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Спорт
06.20, 23.25 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.55, 17.25 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.45 Т/с «МонтеКрісто»
11.35 Не вір худому кухарю
12.00, 18.55, 21.30 Діловий
світ
12.15 Право на захист
12.30 Рояль в кущах
13.05 Крок до зірок
13.45 Дитячий фестиваль
«Свято дитячих мрій»
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Д/ф «Ю.Гагарін.
Застереження долі»
15.55 Дорослі ігри
16.50 Як це?
18.40 Фінансова перспектива
19.20 Співає Іван Попович
19.40, 21.40 «Мелодія двох
сердець»
21.00 Підсумки дня
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00 Підсумки
23.45 Від першої особи
00.05 Х/Ф «ЗА ЩАСТЯМ»
01.20 ТелеАкадемія
02.20, 05.00 «Віра. Надія.
Любов»

ВІВТОРОК

4 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 03.55 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Спорт
06.20, 23.25 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on-line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Т/с «МонтеКрісто»
11.35 Світло
12.10, 18.55, 21.30 Діловий
світ
12.25 Шеф-кухар країни
13.25 Х/Ф «КАПІТАНША»
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.50 «Секрети успіху» з
Н.Городенською
16.30 Спецпроект «Жива душа
поетова святая...». Нова пісенна
Шевченкіана
18.40 Фінансова перспектива
19.35, 21.40 «Мелодія двох
сердець»
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.45 Від першої особи
00.05 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВА
МАРТА»
01.20 ТелеАкадемія
02.20 «Надвечір’я»
03.10 Контрольна робота
03.30 Хто в домі хазяїн?
04.10 Подорожуй світом з
Ю.Акуніною
04.35 Околиця
05.00 «Віра. Надія. Любов»

Хроніки ЛЮБАРТА
№6 (169)
1+1

06.00 «ТСН-Тиждень»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30 «Телевізійна служба
новин»
08.05 «Економічна правда»
09.10 Х/Ф «ДІДИРОЗБІЙНИКИ»
11.00 Х/Ф «1+1»
13.05 Х/Ф «НЕСПОДІВАНА
РАДІСТЬ»
16.45, 04.10 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
20.15 Т/с «¥юльчатай 2»
22.15, 02.00 «Гроші»
23.45, 04.35 Т/с «Касл - 2»
00.40, 02.50 Х/Ф «СЕРІЙНА
КОХАНКА»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00 Т/с «Природний відбір»
15.00 Д/п «Великі таємниці
людства»
16.40 Д/п «Воїни світу»
17.30 Д/п «Історія раданської
ППО»
18.15 Д/п «Підводний човен
«Катюша»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Вантаж»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
23.20 Х/Ф «ФОРТЕЦЯ»
01.20 Х/Ф «ЧЕРВОНЕ СОНЦЕ»

1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.35, 04.55
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 20.15 Т/с «¥юльчатай 2»
10.50, 11.50, 00.40, 01.35 Т/с
«Громови - 2»
12.50 «Не бреши мені - 4»
13.50, 02.25 Т/с «Справа
лікарів»
14.45, 04.05 «Красуня за 12
годин - 2»
15.40 Т/с «Свати - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.15, 03.10 Реаліті-шоу «Сім’я»
23.50 Т/с «Касл - 2»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.25 Х/Ф «ПЕКЕЛЬНИЙ
ХМАРОЧОС»
08.00, 09.30 Т/с «Замах»
09.00, 18.30 Новини 2+2
16.30, 19.00 Т/с «Вантаж»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «ПАТРІОТ»
23.15 Х/Ф «ЩУПАЛЬЦЯ»
01.15 Х/Ф «ПІДІРВІТЬ БАНК»
02.40 Х/Ф «ГЕТЬМАНСЬКІ
КЛЕЙНОДИ»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Терор любов’ю»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Х/Ф «ДВА ІВАНИ»
13.40 «Судові справи»
14.35 «Сімейний суд»
15.30 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.15 «Подробиці»
20.35, 03.50 Т/с «Серафіма
Прекрасна»
23.55 Т/с «Петрович»
01.45 Х/Ф «БІДНА LIZ»

МЕГА
06.00 Д/ф «Історія отруєнь:
Росія»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 Неймовірні тварини
08.30, 13.30 Мегаспоруди
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
12.30 Сила тварин
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 НЛО. Справа особливої
важливості
17.30 У пошуках істини
19.30 Секретні історії
20.30 Д/ф «Російська Аляска»
22.30 Дика Німеччина
00.30 Європейський покерний
тур
01.20 Берлінська стіна
03.20 Наука відчуттів

ІНТЕР
05.25, 23.55 Т/с «Петрович»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11.20, 12.25, 17.00 Д/с
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
13.40 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
15.55 «Зрозуміти. Пробачити»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.25 «Подробиці»
20.35, 04.00 Т/с «Серафіма
Прекрасна»
01.40 Х/Ф «ЦИВІЛЬНИЙ
ПОЗОВ»

МЕГА
06.00 Д/ф «Історія отруєнь:
Росія»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 Неймовірні тварини
08.30, 13.30 Мегаспоруди
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
12.30 Сила тварин
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні історії
17.30 У пошуках істини
19.30 Битва цивілізацій.
Зореліт для фараона
20.30 Д/ф «Історія отруєнь:
Росія»
22.30 Дика Німеччина
00.30 Загадки планети
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ICTV
05.35 Служба розшуку дітей
05.40 Світанок
06.45, 19.20 Надзвичайні
новини
07.40 Факти тижня
08.45, 12.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.05 Анекдоти по-українськи
10.30, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
14.05 Х/Ф «ВОЛОДАР БУРІ»
16.35 Х/Ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Чужий район-2»
21.55, 03.50 Свобода слова
23.45 Х/Ф «РАЙОН №9»
01.40 Т/с «Кістки»
02.20 Т/с «У чорному списку»
03.05 Про-Ziкаве.ua

ТРК УКРАЇНА
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10 Т/с «Якщо ти не зі мною»
13.00, 17.25 Т/с «Слід»
16.00, 03.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.30, 04.25 «Говорить
Україна»
20.10 Т/с «Шаман-2»
22.00, 03.10 Події дня
22.30 Х/Ф «ГЛАДІАТОР»
01.40 Х/Ф «БИТВА НА
НОЖАХ»
05.05 Срібний апельсин

ICTV
05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.45 Світанок
06.50, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05, 14.00 Анекдоти поукраїнськи
10.25, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
14.10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-5»
15.00, 20.05 Т/с «Чужий
район-2»
18.45 Факти. Вечір
21.55 Т/с «Лісник»
23.45 Х/Ф «ПОЧАТОК»
02.15 Х/Ф «МІЛЬЙОНЕР ІЗ
НЕТРІВ»
04.05 Т/с «Кістки»
04.45 Т/с «У чорному списку»

ТРК УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожній патруль 3»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с
«Слід»
10.00, 20.10 Т/с «Шаман-2»
11.50 «Нехай говорять»
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.30 «Говорить Україна»
22.00, 02.10 Події дня
00.20 Т/с «Ментовські війни 7»
02.40 Х/Ф «ГЛАДІАТОР»
05.00 Срібний апельсин

05

СТБ
05.10 «Чужі помилки.
Трирічний обвинувач»
05.55 «Зіркове життя. Битва
за дітей»
06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.50, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
10.25 Х/Ф «СПОКУТА»
12.05, 20.00, 23.20 «Слідство
ведуть екстрасенси»
13.00, 01.25 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАМАДЕТЕКТИВ»
22.25 «Детектор брехні - 5»
00.15 «Один за всіх»
03.55 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 М/с «Черепашки-ніндзя»
06.35 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00 Т/с «Віола Тараканова»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись
вродлива»
09.50 Т/с «Щасливі разом»
15.10 Х/Ф «ОДИНОГО РАЗУ У
ВЕГАСІ»
18.00 Абзац!
19.00, 23.55 Репортер
19.05 Т/с «Вороніни»
20.00 Ревізор
22.35 Страсті за Ревізором
00.00 Х/Ф «ЗАГУБЛЕНЕ
МАЙБУТНЄ»
01.45 Служба розшуку дітей
01.50, 03.10 Зона ночі
01.55 Чемпіон чемпіонів
02.10 Діалоги В. Сільвестров
03.15 Медицина Київської Русі
03.25 Слово і зілля
03.40, 04.15 Зона ночі

СТБ
05.20 «Чужі помилки.”Мій
батько - маніяк!»
06.05 «Зіркове життя.
Випробування бездітністю»
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.50, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
10.20 Х/Ф
«ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
12.05, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.55, 00.15 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.05 «Моя правда. Борис
Моісеєв. Казки для дорослих»
20.55 Х/Ф «МАМАДЕТЕКТИВ»
22.25 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
02.55 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 М/с «Черепашки-ніндзя»
06.35 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00 Т/с «Віола Тараканова»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись
вродлива»
09.50 Т/с «Татусеві дочки»
15.10 Х/Ф «ВЖЕ ХТО Б
ГОВОРИВ-3»
18.00 Абзац!
19.00, 00.15 Репортер
19.05 Т/с «Вороніни»
22.00 Х/Ф «СУТІНКИ»
00.20 Х/Ф «ПОЦІЛУНОК
ВАМПІРА»
02.00, 02.55 Зона ночі
02.05 Де ти, Україно?
03.00 Під знаком біди
03.45, 04.10 Зона ночі
Культура
04.00 Ціна повернення
04.35 Війна світів. Ревізор
проти Шефа

КІНОАНОНСИ
МІЛА ЙОВОВИЧ ХОЧЕ
ДОПОМОГТИ ПОСТРАЖДАЛИМ
НА МАЙДАНІ

Г

оллівудська акторка Міла Йоовович дуже переживає черезз
криваві події в Україні. У своєму «Facebook» вона повідомила, що наразі шукає шляхи, як
найкраще допомогти постражші,
далим і куди перерахувати гроші,
повідомляє «Tablo ID».
Одразу після того, як Міла
дізналася про події в Києві,
вона, за її словами, захотіла
допомогти.
«Величезне спасибі всім
за розміщення такої кількості
інформативних посилань про те, як допомогти
людям в Києві», – написала Йовович. За словами
акторки, багато часу пішло в неї на те, щоб знайти
людей, яким вона змогла б пожертвувати гроші.
Вона також зазначила, що через мовний бар’єр у
неї виникли проблеми, тому вона не зовсім розуміла, яка саме допомога потрібна.
«Я хочу бути впевненою, що усе, що я пропоную – абсолютно законно. Тож вибачте мені за
затримку», – написала Міла. Також вона зауважила, що нестиме особисту відповідальність за усі
пожертви, тому усе ретельно перевіряє.
Йовович попросила надсилати їй посилання на
сайти англійською мовою, на яких можна пожертвувати гроші постраждалим.

ЗІРКУ «АВАТАРА» ЗААРЕШТУВАЛИ

Н

а австралійського актора Сема Уортнігтона,
відомого за головною роллю у фільмі «Аватар», знову вдягли наручники. 37-річного артиста
заарештували після після того, як він побився з
фотографом, повідомляє «Tablo ID» з посиланням
на «TMZ».
Інцидент стався в неділю ввечері на виході з
одного з барів Нью-Йорка. За словами очевидців,
Уортінгтон накинувся на фотографа, який штовхнув по нозі його подругу – 26 -річну Лару Бінглі.
Після цього зірка «Аватара» вдарив папараці в
обличчя.
На місце бійки прибули правоохоронці та заарештували й актора, й фотографа. Сему Уортнігтону висунули звинувачення в нападі з нанесенням
побоїв і звільнили під заставу. Актор постане перед
судом уже 26 лютого. Потерпілому папараці, крім
аналогічних звинувачень, інкримінують також переслідування. Чолов’яга й досі перебуває у камері.
До слова, Уортінгтон уже не вперше опиняється
в поліцейсьому відділку. У 2012 році актор влаштував бійку та видавав себе за агента управління із
боротьби з наркотиками.

ГІБСОНУ ДОЗВОЛИЛИ
НЕ ВИПЛАЧУВАТИ АЛІМЕНТИ
ЕКС-КОХАНЦІ

С

кандальний актор Мел Гібсон може не виплачувати залишки аліментів своїй екс-коханці
Оксані Григор’євій. Таке рішення ухвалив дням суд,
повідомляє «Tablo ID», посилаючись на «TMZ».
Григор’єва сама винна у тому, що втратила 375
тисяч доларів – саме цю суму мав їй доплатити
Гібсон. За угодою, підписаною під час розставання
Мела та Оксани, жінка була зобов’язана зберігати
мовчання про актора та їхнє спільне життя. Однак
у жовтні минулого року Григор’єва не втрималася й
дещо розповіла про стосунки із зіркою під час одного
з телешоу.
Незважаючи на те, що Оксана сказала про
Гібсона не так вже й багато, ця помилка коштувала
їй 375 тисяч доларів – половини аліментів, які, за
рішенням суду, становили 750 тисяч.
Адвокат актора одразу ж звернувся з клопотано порушення
у
уугоди про
ням до суду щодо
нерозголошення з боку Григор’євої. Й
ося нічого іншого, як
судді не залишалося
дозволити Мелу не виплачувати далі
ній коханці.
аліменти колишній
омо, як Оксана
Наразі невідомо,
ує ростити спільну
Григор’єва планує
з актором донькуу – чотирирічну Люсію. Адже
нещодавно жінкаа
заявила про своєє
банкрутство.

ЗІРКИ
LAMA ПРО
НОВИЙ
АЛЬБОМ
І РЕЦЕПТ
УСПІХУ
В ШОУБІЗНЕСІ
Записала
Ірина КАЧАН

Н

аталка Дзеньків,
в,
відома як Lama,,
народилася 14
грудня 1975 року в
Івано-Франківську у сім’ї артистів Гуцульського
ансамблю пісні й танцю. Закінчила музичне
училище за класом фортепіано. На початку
1990-х співала в гурті «Магія». У 2005 році виник
гурт Lama. У 2007 році команда отримала
премію MTV Europe Music Awards в категорії
«Кращий український виконавець».

– До Луцька ви приїхали з презентацією нового альбому. Який він, кому присвячений?
– Новий альбом називається «Назавжди».
Він присвячений всім людям. І не лише рідним,
коханим, близьким. Цей альбом – присвята нашим
прихильникам, людям, які нас люблять. Новий
альбом більш дорослий. Він суттєво відрізняється від попередніх. Бо тепер я ще більше задіяна в
процесі творення музики. Раніше я писала пісні, а
Віталій Телезін – музику. Тепер же частина цього
альбому – це моя музика. До речі, стилістика радше
рок-н-рольна, відмінна за мелодизмом і гармонією
від попередніх наших пісень.
– Що найбільше запам’яталося за чотири
роки створення нового альбому?
– За цей період сталося дуже багато різних
речей. Дивним чином у нас відібрали студію, ми залишилися без того, до чого звикли. Через це реліз
затримався. На той світ відійшов мій тато. Цілий
рік я це переживала, боролася з депресією. Але
тепер – новий етап.
– Яку музику самі любите?
– Лама Ламу не слухає. Слухаю тільки тоді,
коли записуємо альбом, коли триває зведення. За
атмосферою мені подобається група «The Doors».
Там є не тільки музика, там є глибина й харизма.
Люблю слухати «Lana Del Rey». Мені дуже подобається творчість «Muse», «Led Zeppelin», «The Rolling
Stones», «Queen». Це класика, але це те, що завжди
буде торкати.
– Як відновлюєте творчий тонус?
– У мене зараз справді доволі складний графік.
Я беру участь у телешоу «Пристрасті на паркеті».
Це великий труд. Щодня знімання, тренування.
Доводиться виконувати трюки, які я ніколи в житті
не робила. Як у цирку. Але щоб відновити сили, не
завжди треба їхати кудись на відпочинок. Для мене
важлива енергія, спілкування. Я відновлююся навіть, коли сідаю у наш бусик, коли ми їдемо на концерт, коли я зі своїми музикантами. Мені від цього
стає добре. Фізично можу дуже багато працювати
і не втомлюватися, а от морального відпочинку
потребую. Останнім часом я в захваті від танців.
Зрозуміла, що на майданчику можу танцювати
довго-довго багато годин і не змучуватися.
– Звідки черпаєте новини?
– З інтернету, телебачення. Останнім часом
цьому приділяю дуже багато уваги. Звісно, не
дають спокою політичні проблеми.
– Як реагуєте на коментарі?
– Я читаю всі коментарі, які є у «Фейсбуці»,
«ВКонтакті» чи на форумах. Не помічаю особливо
поганих відгуків на свою адресу. Вони бувають,
але рідко. І якось так неконструктивно. Зрештою,
я впевнена у тому, що роблю. Якби я всіх слухала
впродовж усього свого творчого життя, у мене
нічого не вийшло б. Мене просто не було б. Свого
часу, коли все лише починалося, коли я ще жила в
Івано-Франківську, то у мене не було ні копійки. Ні
у мене, ні у моїх батьків. І мені всі казали, мовляв, у
тебе нічого не вийде, бо ж потрібні гроші. Аж ніяк,
не гроші треба! Потрібне бажання, талант і ті люди,
з допомогою яких можна творити.
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СЕРЕДА

5 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
14.20, 18.20 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Спорт
06.20, 23.25 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.00 Пряме включення з
Кабінету міністрів України
10.20 Т/с «МонтеКрісто»
11.20 Українська пісня
12.10, 18.50, 21.30 Діловий
світ
12.25 Д/ф «Григір Тютюнник.
Доля»
13.25 Спецпроект «Жива душа
поетова святая...». Світ поезії.
Т.Шевченко
13.50 Шлях до Чемпіонату світу
ФІФА 2014 Бразилія
14.35 Euronews
14.45, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
УКРАЇНИ
18.05 Про головне
18.35 Фінансова перспектива
19.20 Star-шоу
20.55 Мегалот
21.45 «Національ колективи Тарасові Шевченку»
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Підсумки
23.45 Від першої особи
00.05 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВА
МАРТА»
01.20 ТелеАкадемія
02.30 Нехай Вам буде
кольорово!

ЧЕТВЕР

6 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 03.55 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Спорт
06.20, 23.25 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Т/с «МонтеКрісто»
12.10, 18.55, 21.30 Діловий
світ
12.30 Д/ф «Григор Тютюнник.
Доля»
13.25 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.45 Ближче до народу
16.25 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жін.)
17.55 Тарас Шевченко в
Петербурзі
18.40 Фінансова перспектива
19.25 Д/ф «Ген своди»
20.00 «Національ колективи Тарасові Шевченку»
21.40 «Надвечір’я»
22.45 Співає Іван Попович
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.45 Від першої особи
00.05 Х/Ф «КЛУБ ЖІНОК»
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Дорослі ігри
03.10 Д/ф «Таємниче місто
Гелон»
04.15 Подорожуй світом з
Ю.Акуніною
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1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.40, 04.50
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 20.15 Т/с «¥юльчатай 2»
10.55, 11.55, 00.45, 01.40 Т/с
«Громови - 2»
12.55, 03.15 «Не бреши мені
- 4»
13.55, 02.30 Т/с «Справа
лікарів»
14.45, 04.05 «Красуня за 12
годин - 2»
15.40 Т/с «Свати - 4»
16.45, 05.05 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.15 «Чотири весілля - 3»
23.55 Т/с «Касл - 2»
05.30 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ВИЗВОЛЕННЯ.
ВОГНЯНА ДУГА»
11.20 Х/Ф «ВИЗВОЛЕННЯ.
ПРОРИВ»
13.10 Д/п «Космічні рятівники»
14.10 Д/п «Гагарін. Останній
політ»
15.10 Д/п «Воїни світу»
16.15 Д/п «Зброя перемоги»
16.30, 19.00 Т/с «Вантаж»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «СЬОГОДНІ ТИ
ПОМРЕШ»
23.15 Х/Ф «ВІДКРИТЕ МОРЕ»
01.00 Х/Ф «ЗВІРИНА НАТУРА»

1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 20.15 Т/с «¥юльчатай 2»
10.50 Т/с «Громови - 2»
11.50, 12.50, 00.35, 01.25 «Не
бреши мені - 4»
13.50, 02.15 Т/с «Справа
лікарів»
14.45, 03.00 «Красуня за 12
годин - 2»
15.40 Т/с «Свати - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.15, 03.45 «Українські
сенсації»
23.45, 04.35 Т/с «Касл - 2»
05.20 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ВИЗВОЛЕННЯ.
БИТВА ЗА БЕРЛІН»
11.10 Х/Ф «ВИЗВОЛЕННЯ.
ОСТАННІЙ ШТУРМ»
13.05 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
15.05 «Облом.UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «Вантаж»
19.00 Т/с «Провокатор»
23.05 Х/Ф «ТОЧКА»
00.50 Х/Ф «КНИГА
ДЖУНГЛІВ»
02.35 Х/Ф «КАРПАТСЬКЕ
ЗОЛОТО»

ІНТЕР
05.25, 23.00 Т/с «Петрович»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11.20, 12.25, 17.00 Д/с
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
13.40 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
15.55 «Зрозуміти. Пробачити»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.50 «Подробиці»
21.00 Футбол. Збірна України Збірна США
00.55 Х/Ф «ЕЛІЗАБЕТТАУН»
03.45 Т/с «Серафіма
Прекрасна»

МЕГА
06.00 Д/ф «Російська Аляска»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Неймовірні
тварини
08.30, 13.30 Мегаспоруди
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні історії
17.30 У пошуках істини
19.30 Секретні території
20.30 Д/ф «Історія отруєнь:
Росія»
22.30 Перетворення: наука
змін
00.30 Покер. Full Tilt Poker Pro
Battle
01.20 Служба порятунку

ІНТЕР
05.20, 23.55 Т/с «Петрович»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11.20, 12.25, 17.00 Д/с
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
13.40 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
15.55 «Зрозуміти. Пробачити»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
20.35, 03.10 Т/с «Серафіма
Прекрасна»
01.40 Х/Ф «МІСЦЕ НА
ЦВИНТАРІ»

МЕГА
06.00 Д/ф «Шарль де Голль»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 Сила тварин
08.30, 13.30 Мегаспоруди
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
12.30 Неймовірні тварини
14.30 Сучасні дива
16.30 Битва цивілізацій.
Зореліт для фараона
17.30 У пошуках істини
19.30 НЛО. Секретні файли
20.30 Д/ф «Містика царської
династії»
21.30 Водопровід
22.30 Африка
00.30 Загадки планети
01.20 Зроблено в СРСР

ICTV
05.15 Служба розшуку дітей
05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.45 Світанок
06.50, 16.55 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05, 14.00 Анекдоти поукраїнськи
10.25, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
14.10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-5»
15.05, 20.05 Т/с «Чужий
район-2»
18.45 Факти. Вечір
21.55 Т/с «Лісник»
23.45 Х/Ф «МІСТО ЗЛОДІЇВ»
01.50 Х/Ф «ПОЧАТОК»
04.10 Т/с «Кістки»
04.50 Т/с «У чорному списку»

ТРК УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожній патруль3»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с
«Слід»
10.00, 20.10 Т/с «Шаман-2»
11.50, 04.05 «Нехай говорять»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.30, 03.25 «Говорить
Україна»
22.00, 02.10 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Ментовські війни 7»
04.55 Срібний апельсин

ICTV
05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.55 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05, 14.00 Анекдоти поукраїнськи
10.25, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
14.15 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-5»
15.10, 20.05 Т/с «Чужий
район-2»
18.45 Факти. Вечір
21.55 Т/с «Лісник»
23.45 Х/Ф «МОТОРОШНО
ГОЛОСНО І НЕСАМОВИТО
БЛИЗЬКО»
01.55 Х/Ф «ЗАЛІЗНА ЛЕДІ»
03.30 Т/с «Кістки»
04.10 Т/с «У чорному списку»
04.55 Про-Ziкаве.ua

ТРК УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожній патруль 4»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с
«Слід»
10.00, 20.10 Т/с «Шаман-2»
11.50, 04.05 «Нехай говорять»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.30, 03.25 «Говорить
Україна»
22.00, 02.10 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Ментовські війни 7»
04.55 Срібний апельсин

СТБ
05.20 «Чужі помилки. Зашморг
для нареченого»
06.00 «Зіркове життя. Перше
кохання зірок-3»
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
09.20 «Моя правда. Борис
Моісеєв. Казки для дорослих»
10.15 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
12.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.50, 00.40 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.50 Х/Ф «МАМАДЕТЕКТИВ»
22.25 «Хата на тата»
03.25 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 М/с «Черепашки-ніндзя»
06.35 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00 Т/с «Віола Тараканова»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись
вродлива»
09.50 Т/с «Щасливі разом»
14.40 Х/Ф «СУТІНКИ»
18.00 Абзац!
19.00, 00.20 Репортер
19.05 Т/с «Вороніни»
22.00 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
МОЛОДИК»
00.25 Х/Ф «ІНФОРМАТОР!»
02.10 Служба розшуку дітей
02.15, 03.00 Зона ночі
02.20 Георгій Нарбут. Живі
картини
02.35 Птахи гнізда Марії
03.05 Чорний колір порятунку
03.30 Воля відходить з боями
03.45, 04.20 Зона ночі
Культура

СТБ
05.10 «Чужі помилки. Без
голови від кохання»
05.50 «Зіркове життя. Куди
зникають зірки»
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
10.05 Х/Ф «НЕ МОЖУ
СКАЗАТИ «ПРОЩАВАЙ»
11.50 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.40, 00.15 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.50 Х/Ф «МАМАДЕТЕКТИВ»
22.25 «Я соромлюсь свого тіла»
03.15 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 М/с «Черепашки-ніндзя»
06.35 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00 Т/с «Віола Тараканова»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись
вродлива»
09.50 Т/с «Татусеві дочки»
14.40 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
МОЛОДИК»
18.00 Абзац!
19.00, 00.15 Репортер
19.05 Т/с «Вороніни»
22.00 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЬМАРЕННЯ»
00.20 Х/Ф «ЙОГО КЛИКАЛИ
ВОРОН»
01.50, 04.30 Служба розшуку
дітей
01.55, 02.50 Зона ночі
02.00 Райські сади гетьмана
Сагайдачного
02.20 З полону на волю
02.35 Останні лицарі
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ХРОНІКА БУРЕМНИХ ДНІВ
П

одії, що з
калейдоскопічною
швидкістю розвивалися
в Україні впродовж останнього
тижня, переламали й назавше
змінили хід нашої історії. Шкода,
що ціною стількох жертв...

20 ЛЮТОГО
• Цей день оголошено Днем Жалоби за загиблими на вулицях Києва
18 лютого.
• Під час сутичок убито від 70 до
100 осіб. Сотні поранених.
• Європейський Cоюз вирішив
запровадити візові та фінансові
санкції проти винних у застосуванні
неймовірного насильства в Україні.

21 ЛЮТОГО
• В Адміністрації Президента
підписали угоду з врегулювання
кризи в Україні.
• Верховна Рада проголосувала
за повернення до Конституції 2004
року, звільнила від кримінальної
відповідальності усіх активістів
Майдану, ухвалила постанову про
звільнення в.о. міністра внутрішніх
справ Віталія Захарченка та проголосувала за звільнення екс-прем’єра
Юлії Тимошенко.
• На Майдані прощалися із загиблими.
• Віктор Янукович заявив, що
ініціює дострокові президентські
вибори. Однак дату виборів він не
назвав. Янукович також ініціював
повернення до Конституції 2004
року з перерозподілом повноважень
у бік парламентської республіки та
закликав до формування уряду національної довіри.
• На Майдані лишилися незадоволені розвитком подій. Люди почали вимагати, щоб до ранку Янукович подав у відставку. Виступ лідера
фракції УДАР Віталія Кличка перервав один із сотників Майдану. Він
вийшов на сцену і заявив, що якщо
президент Віктор Янукович не піде
у відставку до 10 години ранку 22
лютого, люди підуть у збройний наступ.

22 ЛЮТОГО
• Верховна Рада обрала новим
спікером Олександра Турчинова. За
його кандидатуру проголосувало
288 депутатів.
• Ухвалено постанову «Про взяття політичної відповідальності за ситуацію в Україні», відповідно до якої
О.Турчинов координуватиме роботу
Кабінету Міністрів до формування
коаліційного уряду.
• Верховна Рада відновила дію
Конституції 2004 року голосуванням
за відповідний акт, оскільки Янукович не підписав закон, ухвалений в
Раді напередодні. Відповідний акт
під час голосування підтримали 325
народних депутатів.
• Верховна Рада підтримала постанову про усунення Януковича з
посади Президента України. Відповідний документ підтримали 328 народних депутатів.
• Віктор Янукович не визнав

рішення Верховної Ради про його
усунення з посади президента і назвав події в країні «бандитизмом та
державним переворотом» і, таким
чином, не виконав угоди про врегулювання політичної ситуації, підписаної ним же 21 лютого.
• Верховна Рада ухвалила постанову «Про виконання міжнародних
зобов’язань України щодо звільнення Юлії Тимошенко».

23 ЛЮТОГО
• Верховна Рада призначила
Олександра Турчинова в.о. Президента.
• На Майдані зібралося велелюдне Віче.
• Депутати скасували мовний закон Ківалова-Колесніченка.
• Межигір’я повернули у держвласність.
• «Правий сектор» зробив заяву
щодо дерусифікації України.
• Регіонали почали відхрещуватися від Януковича, заявивши, що
відповідальність за людські жертви
під час зіткнень в Україні лежить
саме на ньому та його найближчому
оточенні.
• На Сході і Півдні України відбулися мітинги прихильників і противників Майдану.
• Верховна Рада звільнила із посад кількох міністрів та Генерального
прокурора. До формування нового
уряду контроль за діяльністю низки
міністерств, Генпрокуратури та СБУ
здійснюватимуть призначені парламентом урядові уповноважені.

24 ЛЮТОГО
• В Україні та світі вшанували
Небесну Сотню Майдану.
• Екс-президента Віктора Януковича та низку посадових осіб оголосили у розшук.
• Валентина Наливайченка призначено головою СБУ.
• Коменданта Майдану Степана
Кубіва призначено головою Національного банку України.
• На посаду генерального прокурора призначили Олега Махніцького.
• Рада звільнила міністра соціальної політики Наталію Королевську та відсторонила Леоніда Новохатька від виконання обов’язків
міністра культури.
• Росія заявила про «стурбованість» на сумніви в легітимності рішень Верховної Ради.
• США застерегли Росію від військового втручання у справи України.
• У ЄС заявили, що вже не вважають Януковича президентом.
• Верховна Рада пропонує надати звання Героя України загиблим
цивільним учасникам мирних акцій,
які відбувались в Україні протягом
листопада 2013-го – лютого 2014 рр.
«За» проголосували 346 депутатів.
Постанова набуває чинності з моменту ухвалення.
• З-поміж інших важливих рішень – звільнення 23 в’язнів, у тому
числі Сергія і Дмитра Павличенків.
За відповідне рішення проголосували 316 народних обранців.

25 ЛЮТОГО
• В Україні стартувала президентська виборча кампанія, вибори
відбудуться 25 травня. Згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та
проведення цих виборів, з вівторка
починається висування кандидатів у президенти, що триватиме до
30 березня. Кандидатів можуть висувати партії або шляхом самовисування. Для реєстрації кандидата
потрібно внести грошову заставу в
сумі 2,5 млн грн. Останній термін
подачі документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у президенти – 4
квітня.
• Верховна Рада звернулася до
Міжнародного кримінального суду
з приводу вбивств українців під час
мирних акцій.
• У Гаазі пояснили, що держава
не може попросити переслідувати
конкретних осіб.
• Зі шпилю купола Ради спиляли
радянську зірку.
• У Криму впродовж дня пікетували будівлю парламенту. Кілька
сотень активістів проросійських організацій заблокували будівлю Верховної Ради Криму. Вони вимагали,
щоб до них вийшов спікер місцевого
парламенту Володимир Константинов і пообіцяв проведення позачергової сесії. На будівлі парламенту
Криму вивісили прапор Росії.
• ГПУ офіційно оголосила Януковича у розшук. Про це повідомив
Генпрокурор Олег Махніцький.

• У Межигір’ї знайшли сховище
викрадених безцінних стародруків.
• Громадська Рада Майдану після свого засідання озвучила прізвища політиків та громадських діячів,
яких хотіла б бачити на посадах у новому Кабінеті Міністрів. Прізвища
оголосив народний депутат Андрій
Парубій. Згідно з пропозицією Ради
Майдану, Міністерство культури міг
би очолити актор Євген Нищук, Міністерство молоді та спорту – один із
лідерів Автомайдану Дмитро Булатов, Міністерство освіти – президент
НаУКМА Сергій Квіт, Міністерство
охорони здоров’я – лікар і громадський активіст Ольга Богомолець,
Люстраційну комісію – журналіст і
громадський активіст Єгор Соболєв,
Антикорупційне бюро – громадський діяч Василь Гацько, на посаду
омбудсмена пропонують правозахисника Євгена Захарова, Конституційну комісію, на думку Ради Майдану, міг би очолити голова правління
Центру політико-правових реформ
Ігор Коліушко. На посаду голови
ЦВК пропонується відразу три кандидатури – юрист Андрій Магера,
керівник виборчих проектів Громадянської мережі «Опора» Ольга
Айвазовська та активіст Євген Радченко. Департамент міграції міг би
очолити громадський діяч Зорян
Шкіряк, а Міністерство закордонних
справ – депутатка Леся Оробець.
• Майдан оголосив свої вимоги
для формування нового уряду. Зокрема, членами уряду народної довіри не можуть бути учасники списку
сотні найбагатших людей України та
керівники органів виконавчої влади
або працівники Адміністрації Президента, що обіймали ці посади з початку 2010 року.

26 ЛЮТОГО
• Кількість постраждалих від
сутичок у центрі Києва з 18 лютого
зросла до 780. Про це повідомляє
Міністерство охорони здоров’я станом на 6 ранку 26 лютого.
• Аваков підписав наказ про ліквідацію «Беркуту».
• Колишньому президенту Грузії
Михайлу Саакашвілі запропонували лідери української опозиції, які
зараз прийшли до влади, обійняти
високий пост. Про це Саакашвілі повідомив вночі 26 лютого при включенні з Києва прямого ефіру передачі «Вибір» телекомпанії «Руставі-2».
Але він відмовився від пропозиції.
• Виконувач обов’язків президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов перебрав на
себе обов’язки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.
• Кримські татари закликають
жителів півострова дати відсіч сепаратистам.
• МВС порушило кримінальні
провадження за фактом бійки ексгенпрокурора Віктора Пшонки та
колишнього міністра доходів Олександра Климента з прикордонниками.
• Генпрокуратура оголосила Януковичу і його компанії підозру в організації умисних убивств.
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27 лютого 2014 року

Генерал-майор ВІКТОР ШВИДКИЙ:

«ЗАРАЗ ТОЙ МОМЕНТ, КОЛИ МОЖНА
ЩЕ І РЕАНІМУВАТИ ДОВІРУ ДО МІЛІЦІЇ,
І НЕ ПРИВЕСТИ ДО ХАОСУ В МІСТІ»

Тетяна ГРІШИНА

Кажуть, що колишніх міліціонерів не буває.
Так кажуть недарма. Генерал-майор на пенсії
Віктор Швидкий двічі очолював волинську
міліцію. Нині він у відставці та обраний членом
виконкому Народної ради на Волині для
забезпечення правопорядку. Зі Швидким
«Хроніки Любарта» поспілкувалися 21 лютого,
ще до зміни уряду та втечі Януковича. У
тимчасовому кабінеті Віктора Швидкого у
тимчасовому штабі революції в приміщенні
ОДА атмосфера бойова. На столах чай у
одноразових скляночках, час до часу розмову
переривають дзвінки з повідомленням про
«десанти тітушок», а розмову доповнюють два
ветерани міліції, які систему знають зсередини.
– Востаннє на Волині про вас чули, коли
ви керували волинською міліцією. Що робили ці чотири роки?
– Я пенсіонер МВС. Провадив громадську
діяльність, допомагав Юрію Луценку, нашій
опозиції, в тому числі працював з Володимиром Бондарем. Коли почався Майдан, то я одразу долучився до цієї діяльності.
– Які у вас стосунки з Юрієм Луценком?
Адже ваше друге призначення на Волині відбулося, коли посаду отримав і він.
– Я на Волинь не хотів їхати. Але дали наказ. Зрештою, зрозумів, що вчинок був вартий,
адже я тут прижився, мені подобаються волиняни. Вважаю Волинь своєю малою батьківщиною. З Луценком ми познайомилися вже
після призначення.
– Які були перші враження від київських
барикад?
– Радісні відчуття. Я зрозумів, що ця тиранія незабаром впаде, бо вони всім набридли,
але ніхто не зміг цього сказати.
– Народний гнів почався з побиття студентів 30 листопада. Хто, на вашу думку, віддав такий наказ?
– Рядові «беркутята» цього робити не могли. Накази дають командири. А командирам
– той, хто вище. Тому, на мою думку, такі накази йшли від керівництва МВС та центральних
органів влади.
– Чому керівництво МВС та держави
ухвалило таке безглузде рішення, адже майдан тоді йшов нанівець?
– Усі думали, що можна шапками закидати
і погасити цю іскру, налякати. Це стиль такий.
– До останнього міліція не переходила на
бік народу. Чому так пізно ухвалили таке рішення?
– Вони давали присягу і якби її порушили,
могли би опинитися на лаві підсудних. Їх одразу пересаджали б за невиконання наказів. Це
вважається дуже тяжким злочином. По-друге,
ну уявіть, що вони вийшли з лав міліції без
заробітної плати, хто буде сім’ї годувати? Потрібно вибрати хвилю, з якою можна вийти з
системи. Я знаю волинську міліцію і, коли почалися ці події, спілкувався з багатьма. Мене
переконали, що проти народу ніхто не піде,
вони так і зробили. Наших людей на волинському майдані ніхто не бив.
– А як же ж гранати, що їх кидали в людей
міліціонери?
– Коли революціонери прийшли до приміщення міськвідділу, то його здали, людей за-

ПЕРСОНА
Віктор Швидкий – генерал-майор на пенсії. Народився 1 січня 1959 року
в селі Миколаївці Широківського району Дніпропетровської області.
Двічі, з 2005 до 2007 року та з 2008 до 2010 року, очолював Волинське
управління МВС. У 2007 році обіймав посаду заступника голови
Волинської облдержадміністрації. Починав роботу в міліції у 1981 році
з посади інспектора у відділі боротьби з розкраданням соціалістичної
власності. Безпартійний.

пустили. Я питав у керівника МВС Терещука,
навіщо було кидати гранати біля обласного
управління? Він пояснив: «Так, це була помилка». На винних чекає слідство.
– Ви кажете, що волинська міліція людей
не била. Але відомо, що «Беркут» від Волині
був на майдані.
– До останнього моменту ми спілкувалися
з командиром «Беркуту». Він каже: «Якщо наказ не виконаємо, то нас заарештують». Тому
довелося їхати туди. Мова була така, мовляв,
хлопці, не думайте ставати на барикади. Вони
запевнили, що покажуть лояльність до опозиції і будуть намагатися триматися у запасі. Так
і було. Тому під час активних дій їх кинули як
гарматне м’ясо – без зброї. Але потрібно було
все-таки набратися мужності й написати рапорти на звільнення.
– Що означає без зброї?
– У них не було зброї. Щити й палиці – ось
із чим їх відправили. Як наслідок – 11 поранених, двоє у важкому стані.
– Як ви оцінюєте дії Правого сектору в
Луцьку, а саме – штурм приміщення МВС?
Багато хто засуджує такі агресивні дії, нищення вікон, пожежу.
– Керівник УМВС дав команду, аби кинули кілька шумових гранат. Це збурило натовп.
Не потрібно було викликати вовка з лісу. Людей спровокували до того, що сталося. Адже
міськвідділ відчинив двері – люди спокійно
зайшли.
– Як ви ставитеся до того, що колишнього
губернатора Олександра Башкаленка публічно принижували?
– Як юрист, як офіцер я вважаю це неправильним. Насилля породжує насилля. Такі
прецеденти будуть примножуватися. Але суто
по-людськи я розумію емоції народу.
– Коли будували «коридор ганьби» для
міліціонерів, то вихід правоохоронців супроводжувала брудна лайка з боку мітингувальників. Дехто плювався. Люди не зважали на конкретних осіб, вони ганьбили саму
форму правоохоронців. Як тепер повернути
цей кредит довіри до міліції?

– Так, справді, нині через київські події є
асоціація форми з ворогом, якого треба знищувати. Люди не винні у тому. Винні керівники, які давали накази стріляти і закривалися
міліцією як живим щитом від диктаторської
влади. Люди цілком правильно сприймають
ситуацію. Що думає волинська міліція? Вони
запитують: «Ми когось вбивали? Коли був
мітинг під ОДА, чи когось били? Ми стояли
і виконували наказ. У чому ми винні?» Погоджуються, що кинуті гранати – це дурість. Але
винні ті, хто дав такий наказ. А страждають усі.
Як наслідок, в місті починається безлад, хаос.
Після погрому волинського МВС на дорогах
не було ні патрулів, ні машин ДАІ. Їздили всі,
хто як хотів. Меру міста почали телефонувати
з повідомленнями про те, що страшно вийти
на вулицю. А міліції – немає. Тому ветерани
міліції, воїни-афганці, ВДВ, козацтво реанімували організацію «Варта порядку». Це, з одного боку, легальна організація для підтримання
правопорядку в місті, а з іншого – інструмент,
який дозволить міліції знову запрацювати.
– Яким чином?
– Вартові здійснюють нічні патрулі. У патруль заступає атестований міліціонер разом з
нашими людьми. Міліціонер потрібен для того,
аби законно фіксувати правопорушення. Наші
люди – аби над правоохоронцями не вчиняли
самосуд. Чергові мають спеціальні пов’язки у
вигляді державного прапора. Патрулюють поки
що без форми, оскільки вже трапився випадок,
коли дільничного у формі лише за те, що він
міліціонер, побили. Думаю, що незабаром ця
хвиля агресії мине. Люди зрозуміють, що всетаки міліція потрібна. Зараз той момент, коли
можна ще реанімувати і довіру до міліції, і не
призвести до хаосу в місті. Міліція – це фільтр,
який пропускає через себе весь негатив, який є
у суспільстві.
(Розмову доповнює один з ветеранів міліції:
«Міліцію втягнули у політику. Верхівку втягнули у політику. А страждають всі. Рядові дільничні працюють з дебоширами, хуліганами, роблять
рутинну роботу. А коли їх втягнули у політику,
то міліція стала зовсім іншою», – ХЛ.)

– Революція передбачає не просто зміну
імен при владі, а зміну системи…
– Я вважаю, що потрібна люстрація. Звільнення всіх – не вихід. Потрібно вивчити роль
кожного: де і хто був. Якщо людина патріот, не
була помічена у поганих діях, то чому б їй не
працювати?
– «Беркут» потрібно ліквідувати?
– Ми можемо змінити назву, але такий підрозділ має бути з умовою, що їм заборонять
бути учасником політичних акцій. Коли фанати б’ються, потрібно затримати злочинну
групу зі зброєю – туди мають іти лише підготовлені люди.
(Швидкий відлучається на кілька хвилин.
Ветерани міліції кажуть, що бачать міліцію
майбутнього передусім стабільною. Вважають, що за останні сім років в області змінилося п’ять начальників, – ХЛ.)
– Відомо, що беркутівцям ще півтора
року тому значно підвищили зарплату. Чи не
здається вам, що вони знали, що колись-таки
їх використають як бійцівських псів?
– Вони вважали, що це пов’язано з тим, що
їхня робота стосується підвищеної небезпеки,
великого ризику. Адже підрозділ використовують в особливо небезпечних ситуаціях.
– Хто такі тітушки? Ширилися чутки, що
це достроково звільнені ув’язнені.
– Ні. Наскільки мені відомо, то це в основному спортсмени, працівники відділів охорони зі східних областей, які працюють на різних
підприємствах.
– У Луцьку є тітушки?
– Ні, тут усе спокійно.
– Яка криміногенна ситуація нині на Волині?
– Спільне патрулювання громадських організацій та міліції дає свій позитивний результат і ситуація поступово нормалізовується.
– Ким ви себе бачите на Волині?
– Де скажуть, там і буду. Не скажуть – і на
тому дякую.
– Чим закінчиться єврореволюція?
– Я сподіваюся, що Янукович таки подасть
у відставку. Вибори мають відбутися за кілька
місяців, оскільки тягнути нема куди. Потрібно
створити перехідний уряд.
– Чи знайдуть і покарають винних?
– Їх буде судити якщо не наш суд, то суд в
Гаазі.
Для того щоб приєднатися до об’єднання,
потрібно звернутися в штаб, який розташований за адресою: вулиця 8 Березня, 2.
Також можна зателефонувати на номер
+38(0332)24-21-90. Швидкий пояснив, що для
вступу в об’єднання потрібно надати заяву,
копію паспорта, автобіографію, два фото.
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Розмовляла Ірина КАЧАН
– Ти очолив на Волині «Правий
сектор» і вийшов з «Батьківщини».
Як політичні колеги відреагували
на таке рішення?
– Принаймні не так різко, як
вони відреагували на те, що я став
опікуватися «Правим сектором». Це
їх більше стурбувало. Річ у тім, що я
не зовсім погоджуюся з тією політикою, яку провадить «Батьківщина».
Та й моя діяльність у «Правому секторі» зобов’язує нині бути позапартійним. Власне, це головна причина.
Я чітко побачив революційну не
здатність «Батьківщини» очолювати
політичні процеси як на місцях, так і
в Києві. На жаль. Звичайно, ця партія зараз прийде до влади. Та я собі
нині ставлю інші завдання – успішно
завершити революцію.
– З чого для тебе почався Євромайдан?
– Усе почалося 21 листопада,
коли уряд вирішив призупинити
процес підготовки до укладання угоди про Асоціацію з ЄС. На знак протесту ми з однодумцями зібралися
на центральній площі Луцька. А
вже 24 листопада я поїхав до Києва
на перше віче. У Луцьку розгорнувся свій Євромайдан, але я вирішив,
що більше потрібен у столиці. З 24
листопада до 3 січня, за винятком
кількох днів, я був у Києві. Потім,
здається, з 14 січня до 17 лютого теж
був у столиці.
– Чому саме тобі доручили очолити «Правий сектор» на Волині?
– Серед тих, хто долучився до
цього громадського руху, я маю
багато друзів. До того ж, з власної
ініціативи створив сотню самооборони «Волинська Січ». І наша сотня,
і «Правий сектор» були і є досі в системі самооборони Майдану. Також
у мене гарні стосунки із Сашком
Білим з Рівного, якого призначили
координатором «Правого сектору»
в Західній Україні. Він мені першим
запропонував долучитися. Потім у
мене була зустріч із лідером «Правого сектору» Дмитром Ярошем, який
теж запропонував спільно працювати. Зрештою я прийняв рішення, що
і на Волині слід розбудовувати цю
структуру.
– Зараз у невідомого раніше
Дмитра Яроша з’явилося багато
прихильників. Ти теж йому повірив?
– Це була моя перша зустріч з
Ярошем. Скажу відверто: він справив на мене позитивне враження.
Достатньо розумний і грамотний
чоловік. І ті думки, які він озвучує
публічно протягом всієї революції,
мені теж імпонують.
– «Правий сектор» на Волині
одразу підтримала твоя рідна організація «Національний Альянс»,
що її свого часу створив Ігор Гузь,
який нині вже став заступником
голови Волиньради від опозиції.
Чому «НацАльянс» не підтримав
свого засновника, а тебе?
– «Національний Альянс» підтримує всі опозиційні процеси, але
не підтримує конкретну політичну
партію. Коли розпочалися активні
революційні події, то «Національний Альянс» як націоналістична
молодіжна структура вирішив бути
в революційному русі, яким є на сьогодні «Правий сектор».
– Тобто у тебе тепер «натягнуті»

28-річного
депутата Луцької
міськради Павла
Данильчука називають тепер політикомнесподіванкою. Понад два місяці він
провів на барикадах у Києві, створив
сотню самооборони «Волинська Січ», але
зрештою повернувся до Луцька у найгарячіший період протистояння і став…
революціонером номер один на Волині.

ПАВЛО ДАНИЛЬЧУК:

«ПРАВОМУ СЕКТОРУ»
НЕ ТРЕБА ПОСПІШАТИ
ЙТИ У ВЛАДУ»

стосунки з місцевою опозицією, до
якої, по суті, ти теж належиш?
– «Правий сектор» не є у складі
волинського осередку ВО «Майдан». Ми насамперед – революційна
структура. І вважаємо, що повинні
відстоювати те, за що боролися і помирали наші хлопці. Вступ у раду
«Майдану» тягне за собою певну відповідальність, частково навіть може
дискредитувати нашу спільноту. Ми
працюємо спільно із самообороною
та автомайданівцями.
– Павле, що таке «Правий сектор» на Волині і хто до нього входить?
– Низка людей – це ті, хто був
на барикадах у Києві. Вони відразу
тут мобілізувалися і приєдналися.
Частина – це середовища таких організацій, як «Національний Альянс»,
«Тризуб» і просто ті, хто оцінив
активність «Правого сектору» і вирішив приєднатися. Долучилися
футбольні ультрас, інші націоналістичні середовища, та не лише націоналістичні, бо серед нас є колишні
військові й працівники внутрішніх
органів, є бізнесмени. Це не тільки
активна молодь, це і старші люди,
яких все дістало і які саме у «Правому секторі» бачать той рух, що може
змінювати нинішню ситуацію в державі.
– «Правий сектор» налякав усіх
своєю радикальністю: масками,
амуніцією і навіть зброєю…
– Це правда. Але революційна
ситуація змінюється, відповідно до
цього і наша діяльність змінюється.
І це було моє рішення заборонити
носити маски, аби люди не боялися.
Маємо визнати: ми на Волині дещо
змінили ситуацію. Хоча можуть бути
певні переслідування, тому люди й

одягали маски, але не для того, щоб
налякати. Ця загроза і нині є, хоча
менша. Потреба у носінні масок іноді виникатиме, але хіба під час спецоперацій. Але тепер наші бійці не
носитимуть масок, щоб суспільство
заспокоїлося і не боялося.
– Тим не менш часто з’являються
повідомлення про те, що ваші активісти залякують людей…
– Останнім часом по всій області з’явилося дуже багато різних
ініціативних груп, які прикриваються «Правим сектором» і вчиняють
неприпустимі речі – мародерство,
безлад, самочинно розправляються
з представниками влади чи бізнесу,
які їм не подобаються. Ми хочемо,
щоб це припинилося, щоб на нас не
падала тінь. Усі бійці підпорядковуються мені. Самовільно ніхто рішень
не ухвалюють. Мій заступник – Руслан Тимощук, керівник силового
блоку – Михайло Плотніков.
– Подейкують, що всі ваші
хлопці озброєні. Для чого це?
– Зброя є в тих людей, які мають
документи на її носіння та вміють
нею користуватися. У погані руки
зброя не потрапляє. Ця ситуація
дуже гіперболізована. Кажуть, що
«Правий сектор» весь озброєний
викраденою вогнепальною зброєю.
Це все перебільшення. А зброя, безумовно, потрібна для захисту. Революція ще триває.
– Ти впевнений, що усі активісти «Правого сектору», якими ти керуєш, адекватні люди, яким можна
довіряти?
– Люди приєднувалися до «Правого сектору» дуже спонтанно. Є
різні. Багатьом з тих, які були в епіцентрі подій у Києві, я вважаю, не завадила б психологічна допомога. Усе

це дуже важко пережити. Та людей
ми не перевіряємо. Насправді вони
перевіряються у своїх вчинках. Усі
зараз максимально задіяні в охороні
громадського порядку. Якщо хтось
неадекватно поводиться, ми таких
людей позбуваємося. Нас не треба
боятися, тим паче зараз ми зосереджуємося на люстрації, дедалі більше
відходимо від силового протесту.
– Не секрет, що й правоохоронці
остерігаються хлопців з «Правого
сектору». Усе-таки ви не приховуєте своєї нелюбові до силовиків…
– Авторитет міліції підірваний
давним-давно. Але ми показали, що
такі структури, як «Правий сектор»,
можуть впливати на ситуацію, ставити на місце міліціонерів, виводити їх
до людей. Справді є певна боязнь рядового складу. Особливо після подій
з беркутівцями, яких ми змусили попросити вибачення у народу. Та я розумію міліціонерів. Зараз у луцькому
міськвідділі є черговий від «Правого
сектору». Міськвідділ відновив роботу і знову працює, патрулює місто
з добровольцями. Якщо трапляється
якийсь випадок, то і хлопці з «Правого сектору» виїздять на підмогу. І
це правильна співпраця.
Нам закидають, що ми не мали
права принижувати «Беркут». Але
ми вивели на публічний осуд тих,
хто нині є для українців втіленням
зла і безчинств правоохоронної системи. Мені надходило багато дзвінків, люди хотіли розправи, мали
адреси беркутівців. Саме тому ми
домовилися з керівництвом міліції,
щоб беркутівці вийшли до народу і
перепросили. Аби люди не починали
їх переслідувати і чинити самосуд. І
ми запевнили: після цього «Правий
сектор» не переслідуватиме сімей і їх
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самих. Люди попросили вибачення,
написали рапорти. А далі нехай слідство встановлює провину кожного.
Звісно, є такі, які нічого не робили,
а є й такі, які були у Києві й, цілком
імовірно, виконували злочинні накази.
– У мережі ширяться думки, що
Дмитро Ярош міг би очолити МВС.
Як ти на це дивишся?
– Я не думаю, що «Правому сектору» зараз треба поспішати очолювати силові структури чи йти у владу.
Спершу треба здійснити люстрацію.
Але я не бачу нічого поганого у тому,
що в МВС ідуть люди без досвіду.
Приклад Грузії це засвідчив. Там міністром МВС була молода жінка без
військової освіти. І вона успішно керувала міністерством. Краще на такі
посади призначати нових людей, які
хоч і не мають потрібного професійного досвіду, але мають кардинально
свіже бачення реформ, людей, які
пройшли революцію, бачили кров
і страждання. Вацлав Гавел казав:
краще п’ять років помилок, аніж 20
років саботажу. Краще працювати і
помилятися, але не стати частиною
прогнилої системи.
– Чимало людей висловлюється за розпуск спецпідрозділу «Беркут». Але ж хтось мусить виконувати їхню роботу…
– Такий підрозділ має бути. Звісно, назву треба змінювати, бо вона
заплямована кров’ю. Має відбутися
повне очищення кадрів. Там мають
працювати нові люди з адекватним
світоглядом. Психологи, які працюють у правоохоронній системі,
кажуть, що більшість людей у цих
спецпідрозділах достатньо агресивно налаштовані, неадекватно сприймають дійсність. У лавах МВС треба
змінювати концепцію вишколу бійців. Поки що у нас нема цілісного бачення реформ в МВС. Але я вважаю,
що нам треба брати приклад в грузинів, чехів, поляків. Найпринциповіше зараз – зміна правоохоронної і
судової системи та системи державного управління.
– Ти не боїшся помсти від беркутівців і від екс-губернатора
Олександра Башкаленка за публічне приниження?
– Мені багато близьких людей
про це говорять. Усе може бути, але
мені ніколи про це думати.
– Не шкодуєш, що так зухвало
поводився із губернатором, що змушував принижуватися силовиків?
Тебе за це добряче критикують…
– Як християни ми, звісно, не
маємо права вдаватися до приниження. Але я дію в революційних обставинах. Коли вбивали наших побратимів, регіонали і правоохоронці
далі вдавали, що все гаразд. То як з
такими людьми вчиняти?
– Чи може громадський рух
«Правий сектор» стати у майбутньому політичною силою?
– Я цього не відкидаю. Але про це
поки рано говорити. Зараз ми перед
собою ставимо зовсім інші завдання,
і вони точно не такі, як ставлять собі
політичні партії. У майбутньому все
можливо.
– Яким політикам сьогодні ти
довіряєш?
– Їх небагато, але вони є. Дмитро
Ярош, Андрій Парубій, Леся Оробець, Олесь Доній, Олександр Бригинець. Я вважаю, що це гідні люди.
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Андрій ЛУЧИК

«Революції починають
ідеалісти, роблять романтики,
а використовують негідники».
Саме цей вислів зараз крутиться
в багатьох на вустах. І нікому
не хочеться повторення 2004
року, коли шанс Помаранчевої
революції був втрачений.

ПРЕЗИДЕНТА НЕМАЄ. УРЯДУ НЕМАЄ. РЕВОЛЮЦІЯ ПЕРЕМОГЛА?

Більшість розуміє, що зараз Євромайдан досягнув лише тактичної
перемоги. Справжня боротьба – ще
попереду. Щодня. Щогодини. Щохвилини.
Боротьба з хабарами та розбитими дорогами, війна з корумпованими чиновниками та політичними
хамелеонами.
Які ж найперші плоди може принести революція на Волині, спробували розібратися «Хроніки Любарта».

ГУБЕРНАТОР
Олександр Башкаленко поставив
новий рекорд: він став волинським
губернатором, який пробув на цій
посаді найкоротший термін. Від часу
його призначення до моменту складання своїх повноважень минуло
всього 19 днів…
Не встигли поховати останнього
загиблого з Небесної сотні, як вже
розпочалися закулісні ігри щодо нових посад в області.
За інформацією «Хронік Любарта», на найвище в області крісло
основними претендентами є представники «Свободи» та «Батьківщини».
Раніше називали ще й кандидатуру волинського очільника УДАРу
Юрія Савчука, проте в коментарі
«Хронікам Любарта» він сказав, що
«не бачить себе на цій посаді». На
його думку, зараз ключові посади
потрібно віддавати експертам, які є
поза політикою. На жаль, він не зміг
назвати кандидатуру, яку він готовий підтримати.
Але на нашу думку, гарним кандидатом на губернаторське крісло
міг би бути Василь Гром, який багато
років очолював управління фінансів Волинської ОДА, а зараз працює
доцентом кафедри фінансів та оподаткування
Східноєвропейського
національного університету. За його
плечима не тільки величезний управлінський досвід. Свого часу він був
одним із розробників Бюджетного
кодексу. Разом із тогочасним начальником управління фінансів Луцької
міської ради Олегом Іщуком, який
зараз допомагає керувати фінансами
Андрію Садовому у Львівській міській раді.
І якщо Василеві Андрійовичу
зайняти високу державну посаду в
області не дозволяє вік (йому виповнилося більше 65 років, що є граничним віком перебування держслужбовця на посаді), то у випадку з
Олегом Ростиславовичем – варіанти
відкриті.
Але знову ж: це наші побажання,
а не реальні політичні розклади.
А реальність така, що посада губернатора Волині буде лише одним

рядком на великій «шахматці» посад,
яку заповнюватимуть опозиціонери.
Ну, може, інколи, згадуючи про існування активістів Євромайдану та
Правого сектору.
Від «Свободи» на цю посаду мітить народний депутатмажоритарник Євген Мельник. Від
«Батьківщини» є декілька кандидатур.
Обласне бюро тимошенківців
підтримало на губернатора ковельського міського голову Олега Кіндера. Проте частина партійців не задоволена таким рішенням і вимагають,
щоб таку кандидатуру обговорювали щонайменше на конференції обласної організації.
Іншою можливою кандидатурою є нинішній заступник голови
волинської «Батьківщини» Петро
Кравчук, який лучанам запам’ятався
невдалою участю у виборах нардепамажоритарника від Луцька, коли він
програв Ігорю Палиці. До того, нагадаємо, Кравчук був народним депутатом, заступником міністра транспорту та зв’язку в уряді Тимошенко
та очільником «Укравтодору». А ще
він запам’ятався гучним тендерним
скандалом та скандалом із підробленим дипломом про вищу освіту, що
потім намагався спростувати. Кандидатуру Кравчука лобіює його соратник по вірі Олександр Турчинов.
Хоча, як припускають джерела, в
Петра Кравчука може бути бажання
повернутися в «жирне» крісло керманича «Укравтодору».
Ну, й зовсім запасним варіантом
для волинських батьківщинівців є

кандидатура голови фракції «Батьківщина» в облраді – ректор Луцького інституту розвитку людини університету «Україна» Роман Карпюк.
Що ж до волинського ексгубернатора, представника в області Луценкової «Третьої республіки»
Володимира Бондаря, то останній
також зробив заяву про те, що не
збирається зараз займати будь-яких
посад у виконавчій владі.
Проте, хто б не став губернатором, йому потрібно бути готовим
нести репутаційні втрати для себе та
своєї політичної сили. Адже економіка досі не вийшла з крутого піке,
казна порожня, а будь-які реформи
не дадуть моментального ефекту.
Тому ми не виключаємо через
місяці два-три черговий натовп розлючених волинян, які вимагатимуть
відставки чергового губернатора.

ОБЛРАДА
Під тиском вулиці та подій в Києві нарешті вдалося призначити нове
керівництво Волинської облради.
Нагадаємо, Володимир Войтович та його перший заступник Юрій
Лобач ще у січні написали заяви про
складання із себе керівних повноважень. Проте сесія тривалий час
не могла зібратися, адже в опозиції
не вистачало голосів для призначення свого керівництва, а у владної
більшості – сил ухвалити бюджет
області.
Тепер головою облради став Валентин Вітер з «Батьківщини», його
першим заступником – «свободівець»

Олександр Пирожик, а заступником
– «вічний революціонер» Ігор Гузь.
Нині перед новим керівництвом
області стоїть не лише нагальна потреба ухвалити бюджет, в проект
якого вже активно вносяться зміни, а
й контроль над загальною ситуацією
на підконтрольній території. Адже
Волинська облрада зараз є фактично
єдиним найвищим легітимним органом влади в області.
Як політики справляться з цією
місією, зможемо вже незабаром побачити із реакції вулиці.

ПРАВИЙ СЕКТОР
Ця нова політико-силова організація стрімко увірвалася на хвилях
Євромайдану в голови радикально
налаштованих громадян. Поки вона
не має якоїсь юридично оформленої конструкції та правової основи.
Фактично це громадянський рух радикалів, які об’єдналися на Євромайдані та взялися за зброю в боротьбі
із владою. Цей рух об’єднав в собі
окремих представників УНА-УНСО,
ВО «Тризуб» та інших радикально і
крайньо налаштованих організацій.
Дмитро Ярош – лідер цього руху.
Правий сектор – пряма загроза гегемонії «Свободи» на правому
електоральному полі та її монополії
на ідеї українського націоналізму.
Поки це ще не політична партія, але
вже зараз Правий сектор на Волині
набирає достатню кількість голосів
для проходження в парламент. Звісно, за рахунок рейтингів «Свободи».
Поруч із Правим сектором «Сво-

бода» видається філією компартії.
Більше того, що комсомольське минуле Ірини Фаріон робить таке порівняння навіть не смішним.
На Волині Правий сектор відкрив ім’я Павла Данильчука, невідомого раніше широкому загалу. Хоча,
може, це Павло Данильчук відкрив
Волині Правий сектор.
Від самого початку діяльність ПС
на Волині не залишила байдужим нікого: хтось палко підтримував його
дії, хтось – засуджував, але говорили
всі.
Ми бачили і захоплення бійцями
Правого сектору будівлі ОДА, й атаку обласного управління МВС, і суд
над Башкаленком на сцені луцького
Євромайдану, і публічні вибачення
волинських беркутівців… Деякі дії
були жорсткими, деякі – жорстокими.
Проте така діяльність радикальних сил стала неконтрольованою.
Почали з’являтися різні заяви про
те, що Правий сектор переступає всі
межі законності. Наприклад, викрадення автоматичної зброї із однієї
зброярні у Луцьку. За декілька днів її
повернули, але все ж…
Або різноманітні погрози громадянам під прикриттям ПС, вимоги
реквізувати майно.
Волинський Правий сектор офіційно відхрещується від цих дій. Називає таких активістів самозванцями та провокаторами. Більше того,
закликає звертатися в міліцію, якщо
хтось побачить людей у масках, які
відкрито носять зброю. Але й міліція
зараз не дуже хоче лізти в ці розбірки…
Паралельно Правий сектор активно включився в процес люстрації
та вимагає від багатьох посадовців
писати заяви на звільнення.
Цимес ситуації в тому, що два
здорових хлопа з автоматами в руках
можуть змістити будь-якого керівника. Тобто замість виборчої демократії у нас армократія (влада зброї).
І в кого її більше – той і правий. Сектор.
По суті зараз ми маємо махновщину, коли немає єдиного центру
управління, а кожен місцевий «отаман» чинить на свій розсуд.
Замість дочекатися призначення
уряду, який міг би в легітимний спосіб змінювати керівників структурних підрозділів на місцях, на чиновників тиснуть та обезголовлюють
ряд важливих напрямків державного управління.
Відтак вже тиждень ми працюємо в режимі анархії місцевого масштабу.
***
І насамкінець. Окремим гарячим
головам варто згадати класику історії. Адже революціонери не потрібні
були нікому. Навіть самим революціонерам. Найвідоміший доказ – Лев
Троцький, якого було спочатку депортовано, а потім і вбито.
Владу здобуто, тепер в країні має
бути лад і спокій.
Адже плодами революцій завжди
користувалися негідники…

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

7 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25, 07.40 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00 Підсумки дня
09.30 Т/с «МонтеКрісто»
11.30 Д/ф «Ген своди»
12.10, 17.25, 21.30 Діловий
світ
12.25 Віра. Надія. Любов
13.25 Українського роду
13.45 СПЕЦПРОЕКТ «ЖИВА
ДУША ПОЕТОВА СВЯТАЯ»:
Х/Ф «НАЗАР СТОДОЛЯ»
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.50 Спецпроект «Жива душа
поетова святая...» Архіви...
Люди...Долі... Т.Шевченко
(Відомий і невідомий)
17.15 Фінансова перспектива
18.00 Церемонія відкриття
Паралімпійських ігор
20.40 Спецпроект «Жива душа
поетова святая...» Світ поезії.
Тарас Шевченко
21.40 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00 Підсумки
23.40 Від першої особи
00.00 Х/Ф «КЛУБ ЖІНОК»
01.20 Хіт-парад «Національна
двадцятка»

СУБОТА

8 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.15 Х/Ф «ВПЕРШЕ
ЗАМІЖНЯ»
08.30 Панянка та кулінар
13.05 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (чол.)
13.45 Православний вісник
14.20 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (жін.)
15.10 Армія
15.20 Моменти життя
16.25 Театральні сезони
17.15 В гостях у Д.Гордона
18.05 Український акцент
18.35 СПЕЦПРОЕКТ «ЖИВА
ДУША ПОЕТОВА СВЯТАЯ...»
Х/Ф «ТАРАС ШЕВЧЕНКО.
ЗАПОВІТ»
20.55 Мегалот
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.25 Паралімпійські ігри.
Підсумки дня
21.35 Без цензури
22.00 Українська пісня
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Завтра. PRO
23.40 Х/Ф «ЗИМОВА ВИШНЯ»
01.35 «Нащадки» з
Н.Рибчинською та К.Гнатенком

НЕДІЛЯ

9 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.40 Х/Ф «ТАРАС
ШЕВЧЕНКО»
10.00, 12.00 Урочистості до
200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка
11.05 Як Ваше здоров’я?
13.30 Паралімпійські ігри.
Лижні гонки (чол.)
15.20 Паралімпійські ігри.
Лижні гонки (жін.)
16.55 Біатлон. Кубок світу. Масстарт (чол.)
17.55 Біатлон. Кубок світу. Масстарт (жін.)
18.50 СПЕЦПРОЕКТ «ЖИВА
ДУША ПОЕТОВА СВЯТАЯ...»
Х/Ф «ТАРАС ШЕВЧЕНКО»
21.00, 01.20 Підсумки тижня
22.05 Паралімпійські ігри.
Підсумки дня
22.15 Головний аргумент
22.25 Співає Іван Попович
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.40 «Дружина»
02.25 Х/Ф «ВОНИ ЙШЛИ НА
СХІД»

Хроніки ЛЮБАРТА
№6 (169)
1+1

06.45, 07.10 «Сніданок з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10 Т/с «¥юльчатай 2»
10.50, 01.35, 02.25 Т/с
«Громови - 2»
11.50, 12.50, 03.15 «Не бреши
мені - 4»
13.50, 04.05 Т/с «Справа
лікарів»
14.45, 04.50 «Красуня за 12
годин - 2»
15.45 Т/с «Свати - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
20.15 «Сказочная Русь»
20.50 «Вечірній Київ - 2013»
22.45 «Супергерої »
23.50 Х/Ф «МАРАДОНА»
05.40 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ВИЗВОЛЕННЯ.
БИТВА ЗА БЕРЛІН»
11.10 Х/Ф «ВИЗВОЛЕННЯ.
ОСТАННІЙ ШТУРМ»
13.05 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
15.05 «Облом.UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «Вантаж»
19.00 Т/с «Провокатор»
23.05 Х/Ф «ТОЧКА»
00.50 Х/Ф «КНИГА
ДЖУНГЛІВ»
02.35 Х/Ф «КАРПАТСЬКЕ
ЗОЛОТО»

1+1
08.05, 08.30 М/с «Король Лев.
Тімон і Пумба»
08.55 М/ф «Енгрі бердс»
09.00 «Світське життя»
09.55 «Сказочная Русь»
10.10, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с
«Свати - 4»
14.20 «Вечірній Київ - 2013»
16.10 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
20.15 «1+1 удома: 8 березня»
22.00 Х/Ф «ЧОГО ХОЧУТЬ
ЖІНКИ»
00.30 Х/Ф «ЖАННА Д’АРК»

2+2
06.00, 06.00 Мультфільми (1)
07.15, 07.15 «Нове Шалене
відео по-українськи»
09.00 «Облом.UA. Новий сезон»
10.00 Т/с «Сармат»
22.00 Х/Ф «ЯРОСЛАВ.
ТИСЯЧУ РОКІВ ТОМУ»
00.05 Х/Ф «ДОВІЧНО»
01.35 Х/Ф «НЕ ВІДСТУПАТИ
ТА НЕ ЗДАВАТИСЯ»
03.10 Х/Ф «ФУЧЖОУ»

1+1
09.00 «Лото-забава»
10.00 «Телевізійна служба
новин»
10.35 «Світ навиворіт-5»
11.40 «Чотири весілля - 3»
12.55 «Зіркова хроніка»
14.00 М/ф «Машині казки.
Маша і ведмідь»
14.15 «Міняю жінку - 6»
15.45 Х/Ф «МАНЕКЕННИЦЯ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
20.15 «Голос країни 4.
Перезавантаження»
22.40 «Світське життя»
23.40 «Що? де? коли?»
00.45 Х/Ф «ЕТЮДИ ВТРЬОХ»

2+2
07.00 Журнал Ліги Чемпіонів
УЄФА 2013-2014
07.30 «Маски-шоу»
10.00 Т/с «Мисливці за
старовиною»
13.00, 01.40 Х/Ф «ПАЛАДІН.
КОХАННЯ ТА ДРАКОН»
15.00 Х/Ф «ПЕЧЕРА
ДРАКОНА»
16.55 Х/Ф «ЯРОСЛАВ.
ТИСЯЧУ РОКІВ ТОМУ»
19.00 Х/Ф «ВУЛКАН»
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «КРАЇНА ГЛУХИХ»

ІНТЕР
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11.20, 12.25, 17.00, 03.25 Д/с
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
13.40 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
15.55 «Зрозуміти. Пробачити»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.50 «Подробиці»
20.35, 04.05 Т/с «Серафіма
Прекрасна»
23.55 Концерт «Філіп Кіркоров.
Інший»

МЕГА
06.00 Д/ф «Містика царської
династії»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 Сила тварин
08.30, 13.30 Мегаспоруди
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
12.30 Неймовірні тварини
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні території
17.30 У пошуках істини
19.30 Битва за Марс
20.30 Д/ф «Шарль де Голль»
22.30 Африка
00.30 Покер. Full Tilt Poker Pro
Battle
01.20 Таємниці століття

ІНТЕР
08.00 «Школа лікара
Комаровського»
08.30 Концерт «Тобі, єдиній»
09.30 «Новини»
10.00 Д/ф «Жванецький.
Одисея одесита»
11.00 Х/Ф «МОСКВА
СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ»
14.05 Т/с «Не зрікаються,
кохаючи»
18.00, 20.35 Х/Ф «ПІДМІНА В
ОДНУ МИТЬ»
20.00 «Подробиці»
22.30 Концерт «8 Березня у
Великому місті»
00.30 Х/Ф «МАМИ»

МЕГА
06.00 Зроблено в СРСР
09.50 Політ над землею
12.30 Африка
15.30 Прихована історія
Стародавнього Єгипту
16.30 Палац Клеопатри. У
пошуках легенди
17.30 Таємниці століття
21.30 Народження континентів
00.30 Загадки планети
02.10 Французький легіон
05.30 Перші олімпійці
05.50 Скарб да Вінчі

ІНТЕР
10.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
11.00 Д/ф «Шевченко. 200
років самотності»
12.05 Х/Ф «ПІДМІНА В ОДНУ
МИТЬ»
16.05 Х/Ф «ТАРИФ
«ЩАСЛИВА РОДИНА»
18.00, 21.00 Т/с «Фродя»
20.00, 03.25 «Подробиці
тижня»
22.50, 04.10 Х/Ф «ЛЮБЛЮ 9
БЕРЕЗНЯ»
00.25 Х/Ф «ПОЧУЙ МОЄ
СЕРЦЕ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00 Прихована історія
Стародавнього Єгипту
09.00 Палац Клеопатри. У
пошуках легенди
09.50, 21.30 Політ над землею
12.30 Африка
15.30 У пошуках пригод
18.30 НЛО. Секретні файли
19.30 Секретні історії
00.30 Загадки планети
02.10 Перші олімпійці
02.40 Скарб да Вінчі
05.10 Арабська весна
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ICTV
05.20 Служба розшуку дітей
05.25, 08.45, 12.45 Факти
05.55 Світанок
06.55, 19.20 Надзвичайні
новини
07.50, 09.15, 13.00 Т/с
«Винищувачі»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Чужий район-2»
21.55 Т/с «Лісник»
23.45 Х/Ф «АРГО»
01.45 Х/Ф «МОТОРОШНО
ГОЛОСНО І НЕСАМОВИТО
БЛИЗЬКО»
03.45 Т/с «Кістки»
04.25 Т/с «У чорному списку»
05.10 Про-Ziкаве.ua

ТРК УКРАЇНА
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.20, 21.10,
22.30 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Шаман-2»
11.50, 04.50 «Нехай говорять»
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.30, 03.25 «Говорить
Україна»
22.00, 02.10 Події дня
00.20 Т/с «Ментовські війни 7»
05.40 Срібний апельсин

ICTV
08.55 Х/Ф «ЧАКЛУНКА»
10.40 Зірка YouTube
12.05 Х/Ф «ЗА БОРТОМ»
14.00 Х/Ф «ФРАНЦУЗЬКИЙ
ПОЦІЛУНОК»
15.50, 19.50 Т/с «На крилах»
18.45 Факти. Вечір
19.00 Надзвичайні новини.
Підсумки
21.40 Х/Ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦЯ ДОЛІ»
23.05 Х/Ф «РЖЕВСЬКИЙ
ПРОТИ НАПОЛЕОНА»
00.35 Х/Ф «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЖИГОЛО»

ТРК УКРАЇНА
07.00, 19.00, 02.20 Події
07.10, 08.30 Т/с «Інтерни»
10.00 Один за сто годин
11.00 Т/с «В очікуванні любові»
14.40 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО
НАРЕЧЕНОГО»
16.30, 19.20 Т/с «Відлига»
21.20 Х/Ф «ПРО ЩО
МОВЧАТЬ ДІВЧАТА»
23.10 Ювілейний концерт
І.Аллегрової
01.00 Х/Ф «ПРОЩЕННЯ»
02.40, 04.10 Т/с «Ментовські
війни 7»

ICTV
08.45 Космонавти
09.45 Зірка YouTube
10.50 Козирне життя
11.20 Вам і не снилося!
11.55 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
19.40 Х/Ф «ХОЛОСТЯЦЬКА
ВЕЧІРКА У ВЕГАСІ»
21.55 Х/Ф «ХОЛОСТЯЦЬКА
ВЕЧІРКА-2. З ВЕГАСУ У
БАНГКОК»
23.45 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
01.00 Х/Ф «ВІЧНО
МОЛОДИЙ»

ТРК УКРАЇНА
06.50 Події
07.10 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО
НАРЕЧЕНОГО»
09.00 Ласкаво просимо
10.00, 11.00 Таємниці зірок
12.00 Т/с «Дорожній патруль 4»
16.00 Т/с «Відлига»
19.00, 03.00 Події тижня
20.00 Страсті на паркеті
22.00 Т/с «Інтерни»
23.30 Великий футбол
01.15 Х/Ф «ЦЬКУВАННЯ»
03.45, 05.15 Т/с «Ментовські
війни 7»
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ТЕЛЕАНОНС

СТБ
05.30 «Чужі помилки.
Випробування для самотньої
мами»
06.10 Х/Ф «АВАРІЯ - ДОЧКА
МЕНТА»
07.55, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
09.15 Х/Ф «НАЙЧАРІВНІША
ТА НАЙПРИВАБЛИВІША»
10.55 Х/Ф «ПРИНЦЕСА ТА
ЖЕБРАЧКА»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.35 «Холостяк - 4»
00.55 Х/Ф «НЕ МОЖУ
СКАЗАТИ «ПРОЩАВАЙ»
02.25 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 М/с «Черепашки-ніндзя»
06.35 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00 Т/с «Віола Тараканова»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись
вродлива»
09.50, 19.05 Т/с «Вороніни»
14.45 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЬМАРЕННЯ»
18.00 Абзац!
19.00, 00.05 Репортер
22.00 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК:»
00.10 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК»
01.55, 02.55, 03.50 Зона ночі
02.00 Народження
українського кіно

П’ЯТНИЦЯ

10.55

Х/Ф «ПРИНЦЕСА І ЖЕБРАЧКА»
Країна: Росія, 2009. Жанр: мелодрама
Режисер: Станіслав Дрьомов
У ролях: Олена Захарова, Сергій Астахов,
Володимир Яглич, Михайло Дорожкін, Василина Сахнова, Олег Леушин, Ігнатій Акрачков,
Микола Шатохін, Наталя Селіверстова, Тетяна
Конюхова, Михайло Васьков, Олена Галібіна,
Олександр Шаврін.
Альона Кримова живе в московській комуналці разом з чоловіком Дімою. Її життя йде замкненим колом: робота, навчання, побут. Зовсім
інше життя у красуні Інги Сенцової: багатий дім,
чоловік Віктор, який її обожнює, власний ресторан, прислуга, навіть коханець! Кожна з героїнь
по-своєму незадоволена життям. І тоді доля вирішує втрутитися, щоб розставити все на свої
місця…

СТБ
06.00 Х/Ф «МЕРІ ПОППІНС,
ДО ПОБАЧЕННЯ!»
07.05 «Караоке на Майдані»
07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 Х/Ф «КАМІННИЙ ГІСТЬ»
12.10 «Холостяк - 4»
16.40 «Хата на тата»
19.00 «Україна має талант!-6»
22.00 «Детектор брехні - 5»
23.00 «Я соромлюсь свого тіла»
00.45 Х/Ф «АВАРІЯ - ДОЧКА
МЕНТА»
02.25 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 М/с «Черепашки-ніндзя»
09.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»
10.00 Ревізор
12.40 Страсті за Ревізором
14.00 Т/с «Вороніни»
15.40 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК»
18.00 Х/Ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК»
20.00 Х/Ф «МІСС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
22.00 Педан-Притула шоу
23.25 Х/Ф «ЇЖ, МОЛИСЯ,
ЛЮБИ»
02.10, 03.10 Зона ночі

СТБ
07.00 «Їмо вдома»
08.00, 10.45 Х/Ф «МАМАДЕТЕКТИВ»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
15.55 «Україна має талант!-6»
19.00 «Битва екстрасенсів. Свої
проти чужих»
21.05 «Один за всіх»
22.15 Х/Ф «МРІЯТИ НЕ
ШКІДЛИВО»
00.05 Х/Ф «НАЙЧАРІВНІША
ТА НАЙПРИВАБЛИВІША»
01.45 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/с «Черепашки-ніндзя»
10.05 Файна Юкрайна
12.20 Х/Ф «НЕНСІ ДРЮ»
14.10 Х/Ф «МИТТЄВОСТІ
НЬЮ-ЙОРКА»
16.00 Х/Ф «ЧУМОВА
П’ЯТНИЦЯ»
17.50 Х/Ф «МІСС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
20.00 Х/Ф «МІСС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ-2»
22.00 Х/Ф «ОХОРОНЕЦЬ»
00.35 Великі почуття
01.45, 02.35 Зона ночі

СУБОТА

22.00
Х/Ф «ЧОГО ХОЧУТЬ ЖІНКИ»
Країна: США, 2000. Жанр: комедія
Режисер: Ненсі Меєрс
У ролях: Мел Гібсон, Хелен Хант, Алан Алда,
Ешлі Джонсон, Маріса Томей, Марк Фоєрстайн,
Лорен Холлі, Дельта Бурк, Валері Перрін, Джуді
Грір, Сара Полсон, Ана Гастеєр, Ліза Еделстайн,
Лоретта Дівайн, Даян-Марія Ріва, Ерік Бальфур,
Андреа Бейкер, Кобі Госс.
Нік Маршалл працює в рекламній агенції, цікавий жінкам, розлучений, виховує 15- річну доньку і
не вміє нічого робити для себе сам. Із дня на день
Нік очікує на підвищення – посаду творчого директора, але на нього чекає несподіваний удар: замість
нього на роботу беруть жінку! І на додачу тепер
вона буде його босом. Але з Ніком трапляється нещасний випадок, у результаті якого він починає
чути чужі думки, причому суто думки жінок…

Х/Ф «ТАРИФ «ЩАСЛИВА СІМ’Я»
Країна: Росія, 2013.
Жанр: мелодрама
Режисер: Аліна Чеботарьова
У ролях: Марія
Андреєва, Олексій
Анищенко, Сергій
Романюк, Кирило
Жандаров, Євген
Капорін, Сергій
Журавльов

НЕДІЛЯ

16.05

Ніна
дістає
звістку про те, що її дід Павло Олексійович Назаров потрапив у лікарню з обширним інфарктом.
Дівчина терміново виїжджає в Старосельськ, щоб
з’ясувати, що з ним сталося.
Коли Ніна приїжджає в містечко, на неї звертають увагу її колишній однокласник розбишака
Славко і наступник діда на посаді директора школи, невпевнений у собі Антон. Д о того ж, до неї
придирається через усілякі дрібниці оперативник
Віктор. Ніна просить свого столичного нареченого, однокурсника Кирила, приїхати і привезти з
Москви ліки для Павла Олексійовича. Усі чоловіки,
які оточують Ніну, виявляють себе по-різному.
Вона переживає зраду, підлість, але однаково вірить, що матиме сімейне щастя…

12

Ç²ÐÊÎÂ² ÕÐÎÍ²ÊÈ

Хроніки ЛЮБАРТА
№6 (169) 27 лютого 2014 року

АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСЬКИ: ЛЕЗОМ НОЖА
Рік випуску: 2013, США
Режисер: Девід О. Расселл
Бюджет: 40 000 000 дол.

Тетяна ГРІШИНА

Ф

ільм режисера Девіда
О. Расселла претендує
на десять премій
американської кіноакадемії
«Оскар». Варто зазначити: є за
що. В основі сюжету – реальна
історія, яка відбулася у 70-х роках
минулого століття.

Головний герой-аферист Ірвінг
Розенфельд (Крістіан Бейл), який
заробляє на вигаданих кредитах, закохується в прекрасну жінку Сідні
Проссер (Ема Адамс). Вона – розумна і красива – не лише не лякається його чорних заробітків та сім’ї, а
стає надійним партнером та вірною
коханкою. Одного прекрасного дня
чуття парочку підводить, і вони

АФІША
28 ЛЮТОГО

«МИ ЛЮБИМО
УКРАЇНСЬКУ МУЗИКУ»

Початок: 21:00. Місце: клуб «Оболонь»
Концерт-триб’ют гурту «Воплі Відоплясова».
За участі команд: «Лучеськ-Бенд», «OutCry»,
«Луцькі Жмулі».
Деталі за телефоном (050) 21 54 156

ГУРТ «МАНДРИ»

28 ЛЮТОГО

Початок: 20:00.
Місце: пивний клуб «Карабас-Барабас»
Деталі за телефоном (066) 60 04 002

ГУРТ «ВЕРЕМІЙ»

1 БЕРЕЗНЯ

Початок: 19:00. Місце: клуб «Зефір»
З концертною програмою «Гартуючи
вогнем» завітає яскравий представник
сучасного українського року.
Деталі за телефоном (067) 26 90 725

1 БЕРЕЗНЯ

ДУЖЕ ПРОСТА ІСТОРІЯ

Початок: 18:00.
Місце: Волинський обласний музичнодраматичний театр імені Тараса Шевченка
Трагікомедія на дві дії за твором Марія Ладо.
Деталі за телефоном (0332) 72-54-60

THE CRABS

2 БЕРЕЗНЯ

Початок: 21:00. Місце: клуб «Оболонь»
Недільний концерт рівненських музикантів
буде присвячено Героям Української
Революції. Грають у стилі Glam-punk-rock.
Деталі за телефоном (050) 21 54 156

МАСЛЯНА

2 БЕРЕЗНЯ

Початок: 13:00. Місце: Луцький замок
Народні гуляння, присвячені зустрічі весни.
Обіцяють конкурси, виступи артистів, танці
і пісні.
Деталі за телефоном (095) 901 07 05

натрапляють на агента ФБР. Той,
своєю чергою, пропонує аферистам
угоду: працювати на владу в рамках
секретної операції Abscam та вивести на чисту воду корупціонерів
вищого ешелону: місцевого мера та
низку впливових конгресменів.
Фільм насичений сценами та
діалогами, що створюють особливу
атмосферу кіно. Створюється враження, що вони ніби розмивають
основний сюжет. Зрештою, часом
важко зорієнтуватися: а який сюжет є головним? Про спецоперацію
чи взаємостосунки між головними
персонажами? Втім усе це сукупно
має створити атмосферу афери,
відчуття, що десь тут заховано обман, але от хто з героїв бреше правдивіше?
Це кіно з розряду тих, де не на
стільки важливий сюжет, як образи
головних героїв. Актори змушують

перемістити акценти від суті афери до суті аферистів. Їм симпатизуєш. Холодний розум невиправного
злочинця протиставляється його
м’якому характеру турботливого
батька. Тендітна леді виявляється
майстром обману. Чого лише вартий
агент ФБР, який чаклує над власними кучерями за допомогою бігуді!

Кіно, безумовно, гарне та стильне. Сценічні костюми, локації,
інтер’єр, музика – усе це вводить
глядача в епоху та доповнює і підкреслює суть обману. Адже красиве
зовні не завжди таким є насправді,
гроші мають свою реальну ціну, а
любов частенько стає зброєю для
маніпуляції та задурювання.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«ДЖЕК –
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛЕТНІВ»

(США, 2013)
Режисер Браян Сінгер

Є таке глибоко протирічне для наших днів поняття – казки для дорослих.
Термін аж ніяк не тільки кіношний, але
у вимірі кіношному доволі самобутній.
Зважаючи на запити дітей епохи гіпершвидких темпів дорослішання, творцям
кіноказок є над чим попрацювати…
Відтак допрацювалися нині до такого,
що казка перестає бути казкою, якщо
це не яскравий, брутально-динамічний
блокбастер, який буде однаково цікавий як моєму 7-річному брату, так
і мені. Тенденції.
Фільм досвідченого фантазера Сінгера лишає по собі добрий післясмак: тут вам і класичний казковий сюжет, і любов з бобами, і світ
кровожерних велетів та добрий гумор. Можливо, десь і зникає відчуття
світлої казковості, але така нині епоха: товар має продаватися, а діти
мають плескати в долоні і вимагати продовження. Можна)

«ВИКИДАЙЛО»

(США, Канада, 2011)
Режисер Майкл Даус

Фільм для мужиків і для шанувальників комічного таланту Шонна Скотта
Уільямса, який постає для глядача в абсолютно неочікуваному амплуа... Упевнений, що більшість цей фільм просто
проігнорує, віднісши його до типових
«туалетних» голлівудських комедій на
один раз. Можливо, і на один, але хороший, емоційний раз)
Він – викидайло в барі. Злегка розумово відсталий від більшості та переважно живе у своєму світі. З хорошим
ударом сильних кулаків та добрим серцем у грудях. Коли йому одного разу випадає хороша нагода стати хокеїстом, наш герой не вагається. І нічого, що на льодовій арені він ледь
стоїть та єдине, що вміє – це бити мордяки суперникам. Усе попереду:
слава, кохання і моральні випробування. Головне – це усвідомлювати:
«Я дебіл, він педик, він педик, я дебіл». Кожен на своєму місці. Фільм –
супер. Бійки, брудні жарти, кров і чоловіча міць. Варто!

«РОЛЬ»

(РФ, Білорусь, Фінляндія,
Німеччина, 2013)
Режисер
Костянтин Лопушанський
Одна з найцікавіших ідей, втілених
на екрані за останній час… Петроград,
20-ті роки минулого століття. Відомий
актор потрапляє в полон до червоноармійців. Історичні колізії тих днів та збіг
обставин штовхають митця на воістину
монументальний крок: актор дістає нагоду зіграти головну роль свого життя –
перевтілитися у червоного командира,
якого всі вважали мертвим, і прожити
його життя… Життя на самому дні комуналки та духовно дезорієнтованого,
покаліченого соціуму. Життя в чужому Я, яке невідворотно засмоктує.
А щодо ролі, то за таку і померти можна, якщо ввійдеш в кураж.
Чорно-біле видиво з чудовою грою акторів та продуманими діалогами. Плескаю Лопушанському і команді. Наполегливо рекомендую всім
любителям добротного психологічного кіно.

«РІВНИНА,
ЩО ПАЛАЄ»

(Аргентина, США, 2009)
Режисер Гільєрмо Арріага
Ідеологічний фільм про блондинок
та цивілізаційне призначення жінки)
Мексиканське прикордоння – саме тут
розгортається ціла міжсімейна епопея, в
якій ми спостерігаємо уривчасто в майже довільному хронологічному порядку
за подружніми зрадами, за сексом, який
абстрагує від реальності, за коханням,
яке народжується в пустелі, за почуттями образи та зради, які штовхають на
страшні кроки...
Фільм Гільєрмо Арріага, який, окрім всього іншого, відомий тим, що
написав сценарій для культових стрічок «21 грам» та «Сука Любов» авторства Іньярріту. Тут сюжет розгортається в прямо зворотньому векторі руху з епізодичними уривками з життя героїв.
Фірмове кіно з живим людьми під мікроскопом. Жіноча половина
акторського складу стрічки – Шарліз Терон, Кім Бессінджер та Дженніфер Лоуренс – зіграли перфектно. Та й загальна атмосфера фільму –
знову-таки – поезія в чистому вигляді з чудовими краєвидами та кольорами. Обов’язково!

ÁÅÇ ÊÓÏÞÐ
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ЗА КУЛІСАМИ
КРИВАВОГО ТЕАТРУ
МАЄТОК КОЛИШНЬОГО ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА

Неофіційна дружина
Любов Полежай

Перша українська книга
«Апостол» Івана Федорова

Маски зірвано. Тепер завдяки Євромайдану
звичайні громадяни можуть побачити, як
жили найвищі посадовці в нашій країні.
Причому це свято небувалої розкоші та
несмаку вражає не лише західняків, але й
жителів сходу, які не зовсім розуміли, за що
люди стоять на Євромайдані.
Ось типова замальовка: «Розповідає
подруга: до останнього сварилася зі
свекром (він зі Сходу України). Учора
дзвоню, а він мені: «Слава Украине! Когда
я увидел, в какой туалет Янукович срал, то
все понял».

13
Легендарний
золотий
унітаз
Януковича

Золота
монета
вагою 1 кг

Ретро автопарк

Корабель «Галеон».
На борту судна знайшли дороге шампанське «Crystal»,
столове срібло та позолочені елементи інтер’єру

МАЄТОК КОЛИШНЬОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ ВІКТОРА ПШОНКИ
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ВАЖКА АТЛЕТИКА
– ЛЕГКА
АРИФМЕТИКА: 5/1/1
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Найсильніших волинських важкоатлетів
делегувала Волинь на Кубок України, що
цьогоріч проходив у Вінниці.
На змаганнях
виступали лише
15 обласних команд та збірна
столиці. Цей факт
вкотре засвідчує
рівень
недофінансування
вітчизняного спорту. Втім волиняни
під керівництвом
заслужених тренерів
України
Миколи
Авраменка та Володимира Левчука показали відмінні результати. Їм,
як мінімум, потрібно було повторювати минулорічний результат. У 2013 році вони посіли перше
загальнокомандне місце.
– Було трошки боязно, бо цього року три провідні спортсмени нашої збірної не виступали. Натомість ми залучили молоде покоління спортсменів. Але результат говорить сам за себе, – каже
Авраменко.
Уже традиційно «золото» майже на всіх всеукраїнських першостях здобуває учасниця Олімпійських ігор у Пекіні Надія Миронюк. У ваговій
категорії 69 кг підкорилась Надії перша сходинка
п’єдисталу і у Вінниці. На ранг нижчу медаль завоювала волинянка Тетяна Бортнік (53 кг).
У чоловічих змаганнях наші важкоатлети здобули чотири «золота»: Віталій Глушко (62 кг), Богдан Токар (69 кг), Юрій Бойко (77 кг) та Ярослав
Вітер (94 кг). Також єдину «бронзу» нашій збірній
приніс Валентин Андрусь у ваговій категорії 85 кг.
У загальнокомандному заліку чоловіча збірна
команда Волинської області восьмий раз поспіль
посіла перше місце і виборола кубок.

ФАЛЬСТАРТ

Павло ФІЛОНЮК

уцька «Волинь»
у неділю пізно
повернулася до
України із другого НТЗ у
Туреччині.

Л

Три етапи підготовки команди до відновлення чемпіонату України позаду. Із вівторка «хрестоносці» виходять на
фінішну пряму приготувань
до першого весняного матчу із
дніпропетровським «Дніпром».
Його планували зіграти у неділю, 2 березня. Але 26 лютого
УПЛ постановила відтермінувати початок весняної стадії.
Прем’єр-ліга повідомила, що
точні дати матчів 19 туру буде
визначено додатково. Крім того,
у ці дні ухвалили перенести
місце проведення товариського
матчу збірних України та США.
Він мав відбутися 5 березня в
Харкові, а тепер команда Фоменка злітає на Кіпр, де нещодавно
«Динамо» грало з «Валенсією».
Так само невідомо, чи приїде
до Луцька 10 березня харківський
«Металіст», який водночас залишився без свого президента Курченка, підставної особи старшого
сина Януковича Олександра, та
головного тренера Мирона Маркевича. Богдановичу набридло
чекати грошей для команди, і він
подав у відставку, зауваживши,
що замість олігарха Ярославського, який знався на футболі,
прийшли люди, які в ньому не
петрають (а тепер ще й никаються світом). Відтак «Металіст»
може повторити торішню долю
«Волині», коли дорогі легіонери покинуть команду вільними
агентами. Наразі ж навіть сама
мандрівка «Металіста» до Луцька
примарна. А шкода, у «Волині»
був би шанс (сподіваємося, що

РЕВОЛЮЦІЯ ЗМІНЮЄ
МІСЦЕ І ЧАС ЗУСТРІЧІ

МАТЧ ІЗ «ДНІПРОМ» ВІДТЕРМІНОВАНО
www.fcvolyn.net

Федерація футболу України отримала лист-звернення МВС України
стосовно перенесення початку весняної частини змагань ПЛ на
пізніший термін.
У зв’язку з цим Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ постановила перенести
початок весняної частини змагань ПЛ на пізніший термін. Відтак
матч луцької «Волині» та дніпропетровського «Дніпра», який мав
відбутися у неділю, 2 березня, також відтерміновано.
він ще є!) забрати очки в одного з усе ще лідерів чемпіонату.
Утім підозрюємо, що нещасливі
дні для провладних олігархів в
Україні спровокують проблеми
не тільки у «Металісті»…
Тим часом під час зимових
зборів у турецькому Белеку «Волинь» зіграла десять контрольних матчів. Загальний підсумок
спарингів дуже миролюбний для
«Волині» – з десяти матчів вісім
закінчилися нічиєю. По одному
поєдинку лучани виграли (2:0
із сербськими «Раднічками») та

програли (0:1 проти «Анжі»).
Різниця голів – 9:8 на користь
«Волині». У трьох матчах з десяти лучанам вдалося зберегти
свої ворота «сухими». Заключні
шість поспіль матчів волинян у
Белеку закінчилися саме нічийними результатами.
Відзначимо, що чотири рази
гравцям «Волині» вдавалося відігратися по ходу матчу. Це приємна тенденція, адже команді
Кварцяного останнім часом не
часто вдавалося переломлювати
хід матчу.

Найкращими снайперами
команди під час двох зборів у
Туреччині стали Ерік Бікфалві
(три голи) та Ігор Скоба (два
голи). Крім них, по одному разу
відзначилися Міхаель Бабатунде, Дмитро Нємчанінов, Рамон
Лопес та Дмитро Козьбан.
Цими днями «Волинь» дозаявилася на чемпіонат. Якихось
нових гучних новин у цій царині
в команді не сталося. Окрім відзаявлення Шумахера та Шикова (з ним усе ж не домовилися
і, найімовірніше, скоро взагалі
припинять контракт), з команди піде тільки молодий Щедрий,
який так і не розкрився у Луцьку
до кінця.
Нові прізвища у заявці команди, крім кількох зовсім юних
виконавців, – це Артем Шабанов,
Іван Рогач, Павло Чорномаз. Про
них «Хроніки» писали раніше,
тому тепер час оцінити придбання команди в офіційних матчах.

ДЗЮДО
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

У зв’язку з трагічними подіями в
центрі Києва, коли загинула сотня
невинних людей, усі спортивні
події країни відтермінували,
або розпочинали з хвилини
мовчання. Сум та скорбота за
загиблими активістами не мають
кордонів. Навіть у маленькому
провінційному литовському
містечку Алітусі більше уваги
привернув мітинг пам’яті загиблих
в Україні, ніж XXVI міжнародний
турнір з дзюдо.

НАШІ ДЗЮДОЇСТИ ВИСТУПИЛИ У
ЛИТВІ НА ПІДТРИМКУ ЄВРОМАЙДАНУ
Поза усіма віковими обмеженнями опинився ще один волинський
дзюдоїст. Максим Пивоварчук, 2003
р.н., спершу приїхав за компанію,
щоб просто подивитися, як борються старші. Та організатори для хлопця зробили виняток і дозволили виступати. З суперниками, старшими
на два-три роки, Максим провів три
сутички, одну з яких виграв. У результаті він посів сьоме місце і неофіційно отримав титул наймолодшого учасника турніру.
Тренери з Волинської федерації дзюдо задоволені результатами
наших збірників. На міжнародних
стартах вони мали змогу переглянути і підготувати дзюдоїстів до Чемпіонату України U-16, який проведуть
в квітні у Луцьку.

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН
В ПАМ’ЯТЬ ПОЛЕГЛИХ
ГЕРОЇВ
На міжнародному турнірі, де
змагалися учасники з восьми країн,
Україну представляли лише дев’ять
дзюдоїстів, і всі з Волині.
Та незважаючи на нечисельну делегацію, волиняни зібрали багатий
урожай медалей. Турнір проходив
у двох вікових групах: 1997-1999 та
1999-2001 років народження. Усі нагороди наші спортсмени здобули у
молодшій віковій категорії.
Третю сходинку п’єдисталу посіли троє наших хлопців: вихова-

нець луцького «Колоса» Станіслав
Грицуняк у ваговій категорії 46 кг,
його одноклубник Станіслав Хомов
у вазі 55 кг та Павло Юрчук (50 кг) з
Луцької ДЮСШ №2. «Золото» нашій
збірній принесла перемога Каріни

Саркісян (52 кг) зі спеціалізованого
спортивного класу дзюдо Луцької
школи-інтернату. Крім цього, Каріна
вирішила поборотися і у старшій віковій групі. Там її успіхи були меншими — лише «бронза».

У ЛИТВІ
ПЕРЕЖИВАЮТЬ ЗА
ДОЛЮ УКРАЇНИ
Від решти спортивних змагань
ці відрізнялися політичною складовою. Литовський народ дуже болісно

сприймає криваві події у Києві і вболіває за українців, за їхню боротьбу
за справедливість.
По-перше, турнір розпочався з
хвилини мовчання в пам’ять про загиблих на Майдані. Наша ж збірна
гордо тримала синьо-жовтий прапор, який потім подарувала господарям змагань.
По-друге, у невеличкому провінційному містечку з населенням
до 50 тисяч зібрався мітинг пам’яті
українських Героїв. Зазначимо, що в
Алітусі немає української діаспори.
Єдиними українцями в місті на той
час були наші дзюдоїсти.
По-третє, на центральній площі
міста виступити запросили нашого
тренера Андрія Пивоварчука. Ріментас Лєгус, учасник литовської революції, колишній президент місцевої
федерації дзюдо Алітуса, опікувався нашою делегацією і дуже просив
розповісти про події в Україні литовцям.
• Понад сто литовців зібралися,
бо їм події в Україні близькі, – розповідає Андрій Пивоварчук. – У Литві
схоже відбувалося в 1991 році, тоді
теж загинули люди. Вони з нами солідарні. І я їм за це подякував. Навіть
автівки у місті їздять з траурними
чорними стрічками.
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АНЕКДОТИ
– Куме, чули новину? Януковича обстріляли.
– Ой-йой, то, певно, великокаліберними – страусиними!
На заняттях я сиджу як політик: ні фіга не знаю, але роблю
розумне обличчя.
Росія – дивна країна. Її дуже
складно поставити на коліна, але
дуже легко загнути раком.
50% українців з великим задоволенням повісили б Януковича.
30% повісили б Януковича без
задоволення.
20% ще не визначилися, з якими почуттями вони це зробили б.
Віктор Федорович ніколи не
думав, якою актуальною буде для
нього фраза:
«Дайте води напитися, а то так
їсти хочеться, що й переночувати
ніде».

афедральна – одна з
головних вулиць сучасного
заповідника. З іншого боку,
історичного, цю вулицю можна
розглядати як вісь, вздовж якої
ішло формування Луцька. Саме
тут були головні об’єкти міста
– входи у Верхній та Окольний

К

замки, кафедральні костели,
а на перетині із сучасною
вулицею Драгоманова колись
був головний православний
храм Луцька – Святого
Миколая. У XVIII столітті саме
на Кафедральній (тоді це
була Замкова) стояла відома і

популярна пивниця «Пекло».
Сьогодні на Кафедральній
розташовано сім пам’яток
архітектури національного
значення і ще кілька – місцевого.
Варто під ногами пошукати й
оригінальні каналізаційні ґратки
міжвоєнного періоду.

Янукович все життя мріяв
про шапки. Спочатку про шапку Мономаха, тепер про шапкуневидимку ...
Росія виграла у Америки Олімпіаду, але програла Україну.

ма:

Приїхала з Києва. Діалог вдо-

Я:
– Тату, а ви на вихідних за мене
хвилювались?
Тато:
– Та ти що! Я собі згадав, як
ти з братом б’єшся – я за «Беркут»
хвилювався!
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 20 лютого 2014 року.
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…Буяв червень 2015 року. Люди
обсадилися, зілля ще не виросло
на городах, Євромайдан і далі
гомонів, інтригував та збирав
урожай люстрації. Жителі Ратного
й далі стримували білоруське
підкріплення залишкам «Беркуту» в
райцентрівському пивбарі…
Колишні й теперішні зірки місцевого
політикуму продовжували
«запалювати». Олександр
Башкаленко зізнався в інтерв’ю
Волинському телебаченню, що
сховатися у міліції його намовив
Борис Клімчук, аби потім глузувати
з нього. Сам Клімчук зістриг бороду,
відмовився від пенсії держчиновника
і пішов вчителювати у Ковелі.
Працівників обласного апарату
прокуратури двічі на рік відсилають
на примусові роботи до маєтку
Пшонки. Тут вони здмухують пил
із картин та колекційної зброї
і силоміць фотографуються з
відвідувачами Музею корупції.
Адам Мартинюк розводить
картоплі під Любешовом. Він
склеїв «Моментом» залишки
райцентрівського Ілліча, провадить
аскетичний спосіб життя, розпалює
грубку партійною макулатурою.
Брати-комуністи Кононовичі
виринули у Білорусі. Вони
влаштувалися працювати на
Хотиславський кар’єр, аби звідти
шкодити Україні. На зароблені
«зайчики» Кононовичі замовляють
гіпсові бюсти Сталіна і надсилають їх
«Новою поштою» Гузю в подарунок
на день народження.
Телеканал «Нова Волинь»
перейменували, аби депутатам
нічого не нагадувало про те, як їх
колись силоміць запихали у фракцію

ТАЧАНКИ РЕВОЛЮЦІЇ

«Є В РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТОК, НЕМАЄ В НЕЇ ЗАКІНЧЕННЯ». З ПІСНІ 1967 РОКУ, ЯКУ
НАПИСАВ КОМПОЗИТОР В. МУРАДЕЛІ НА СЛОВА ПОЕТА Ю. КАМЕНЕЦЬКОГО

Бориса Клімчука. Про колишнє
існування пам’ятників Леніну на
Волині згадувати медійникам
заборонили.
З огляду на винищення волинських
«тітушок», подорожчали послуги
імпортних, зі Сходу. Тепер їм платили
не 100 грн за годину, а за метр
квадратний оброблюваної території.
Заробітчани з Полісся, яких вигнали
зі своїх володінь Путін та Лукашенко,
з посмішкою сприймали запитання:
«Хто буде відбудовувати Київ?».
Загалом, справжні волиняни вже
давно заклали фундаменти майданів
у більшості міст Європи.

Сцену луцького Євромайдану
розібрали на сувеніри. Виступи тепер
лунали з постамента пам’ятника
Лесі. Домовлено про відсутність
на Майдані політичних партій, а от
присутність політичних лідерів і
прапорів, звісно ж, дозволяється…
Кайданки, якими приковували
Башкаленка до сцени, продано з
аукціону. Їх купив через підставних
осіб невідомий бородань.
Тим часом уболівальники «Волині»
змусили легіонерів команди вітатися
з Кварцяним «Слява натсії!», а перед
матчами чемпіонату вигукувати
суперникам «Смерть ворогам!».

Сектори для вболівальників, які
розташовані на «Авангарді» по
праву руку від центральної трибуни,
пожиттєво віддано «Правому
сектору». Після підписання «пакту
про ненапад» із ультрас інших клубів
фанати 17-го сектора називають
колишніх «лемків» «львів’янами»,
«кротів» – «гірниками», а «харьків»
– «харків’янами». Напередодні
матчів фанати влаштовують показові
метання коктейлів Молотова на
влучність та дальність, стрибки через
барикади, а під час безалкогольної
Ватри єдності спалюють опудало
«тітушки» і Януковича.

У СНУ (хоча до того часу цей виш
назвуть філією Гарварду – хтозна,
хтозна…) уведуть новий статут.
Ректора обиратимуть на зборах
студентів, а викладачі тільки
затверджуватимуть це рішення.
Люстраційні правила вимагатимуть,
аби виш очолював не випускник
факультету фізкультури. До речі,
пари з фізкультури тут скасують, аби
не виховувати майбутніх «тітушок».
Ухвалено також не проводити Віче
у неділю, бо того дня спудеї їдуть
додому по провіант на наступний
тиждень.
«А ми вже давно в Європі завдяки
нашому улюбленому сонцесяйному,
зореликому СНУ-баші Ігорю Коцану»,
– за таке привітання, знайдене у пості
на «Фейсбуку», звільнили одного
з деканів СНУ. Кількох студентів
вигнали з вишу за пасивність під
час революції. Доведено, що вони
сиділи вдома і читали в «Твітері»
та «ВКонтакті» новини з луцьких
мітингів.
Інші ж спудеї організували кілька
майданів у генделиках навколо
Майдану офіційного. Ті ж, хто не
прийшов на Театральний, відповідали
на закиди, мовляв, через п’ять років
вже желєзно будемо!
У Ягодині Євромайдан тепер
проходить щодня – на пероні, під час
зупинки потяга «Київ – Варшава».
Офісний планктон повернувся
з майданів на роботу й ухвалює
революційні резолюції лайками у
«Фейсбуку».

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 27 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯ
ОВЕН (21.03–20.04)

ЛЕВ (24.07-23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)

Володимир Пащенко (4 серпня 1972 р.)

Олександр Пирожик (9 грудня 1970 р.)

З плином часу розумієте, що пора поступатися
потужному молодому натиску. Але вряди-годи
намагайтеся доводити, що старий кінь борозни не псує. От і наступного тижня витягнете
шаблю. Махайте обережно, бо навколо і без вас
голови летять.

Свято триває, хоч і з гірким присмаком. Намагання стати потрібним суспільству за будьяку ціну зорі врівноважать якимсь нищівним
ударом долі. Тому не заривайтеся і пам’ятайте,
що люстрація каструє боляче.

Будь-яка діяльність приноситиме вам лише
задоволення та радість. Усі ваші справи вирішуватимуться, наче за помахом чарівної
палички, тому єдина небезпека, яка вас очікує,
– це запаморочення від успіхів. Зорі попереджають: у такому випадку коїтимете дурниці.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

ДІВА (24.08–23.09)

КОЗОРІГ (22.12–20.01)

Олександр Башкаленко (16 травня 1961 р.)

Валентин Вітер (4 вересня 1973 р.)

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Зірки все ще освітлюють ваші манівці – і це
найголовніша новина для вас на наступний
тиждень. Ходити вулицями доводиться переважно уночі. А от сонця вам, схоже, ще довго
не бачити.

Шукати вас будуть не в полі, а в залі. Найближчим часом доведеться думати про речі
приземлені, але не менш важливі, ніж революція. Із душами заблукалих овечок доведеться
спілкуватися зі скальпелем та штрикавкою.

Астрологи попереджають про небезпеку –
Марс, Юпітер й Уран виходять на зв’язок, а
Зевс есемески пише: «Заспокойтеся, буде й
вам робота, а ще – честь і слава». Намагайтеся
з’ясувати стосунки з найближчим оточенням.

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)

Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)

Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)

Андрій Парака (2 лютого 1974 р. )

Особливо сприятливий тиждень – час гордості, самотності та смиренності, енергійної
фахової роботи. Хороший і вдалий для науки
й дослідницької роботи, навчання, кохання,
одруження, для різних розумових і духовних
занять, ділових і дружніх контактів.

Спокійний і помірно вдалий тиждень. Можна,
ба навіть треба наводити порядок у справах, перевіряти стан своїх запасів і резервів.
Дуже сприятливий час для будь-яких питань,
пов’язаних з освітою, наукою та відповідними
установами.

Демонізувати наступний тиждень не варто,
але сховати усе, що нажили непосильною
працею не завадило б. Особливо ретельно
попрацюйте із документами. Пригадаєте, що
вовка ноги годують.

РАК (22.06–23.07)

Павло Данильчук (30 червня 1985 р.)

СКОРПІОН (24.10–22.11)

Юрій Вербич (26 жовтня 1959 р.)

Борис Клімчук (18 березня 1951 р.)

Доведеться зняти чимало масок, адже трагедія
потрохи перетворюється на клоунаду. Зорі
радять відпочити від трудів праведних. Остерігайтеся ЗМІй, адже навіть безпечні вужі тепер
сповнені отрути.

Якщо давно мріяли про непогану кар’єру або
хоча б про збільшення зарплати, сміливо йдіть
до кабінету шефа та починайте ногами відчиняти двері! Усе буде так, як ви захочете! Подія
тижня – можете стати власником небезпечної
інформації.

Згадаєте про свого президента. Незлим
тихим... Запросіть його в рідні пенати, а там
видайте натовпу. У такий спосіб уникнете
казенного дому. А там, дивись, і в люди
знову виб’єтеся. Дипломатична кар’єра не
загрожує.

РИБИ (20.02–20.03)

