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СТАХАНОВСЬКИЙ ПРОВАЛ:
НІ ГРОШЕЙ, НІ ШКОЛИ

ВЛАДЦІ НЕ БЕРУТЬСЯ ПРОГНОЗУВАТИ,
КОЛИ У ЛУЦЬКУ ДОБУДУЮТЬ ОБІЦЯНУ
27-МУ ШКОЛУ
стор. 4

РОЗБІР ПРОЛЬОТІВ

МАНДРИ

ВІЗУЙ І ГАЗУЙ:
ПОРАДИ ТУРИСТАМ

ПРИБУЖАНСЬКІ
ВИБОРИ
Мажоритарний округ №19 був разом із луцьким 22-м
одним із найбільш непередбачуваних на Волині. Олігархів
тут не спостерігалося, тому депутатського щастя
вирішили спробувати чимало відомих у цих краях людей.
19-й округ доволі картатий. Тут і «аграрні» Іваничі, й
«військовий» Володимир, і «шахтарський» Нововолинськ,
і «контрабандно-поліський» Любомль. Перемогти в ньому
міг тільки той кандидат, який працював би системно
і швидко, випереджаючи конкурентів за меседжами і
діяльністю стосовно різних груп виборців.
стор.

7

Отримання візи нагадує довгоочікуване складання важливого
екзамену. Принаймні, для великої когорти українців. Адже наші
доходи, статки, майнова прив’язаність до своєї батьківщини
набагато менші, ніж у громадян заможніших країн. А саме на
матеріальну забезпеченість звертають чи не
стор.
найбільшу увагу дипломатичні установи.
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ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

ПЕРШИМИ ЖЕРТВАМИ
ЛЮСТРАЦІЇ НА
ВОЛИНІ СТАЛИ П’ЯТЬ
СИЛОВИКІВ
У рамках люстрації позбулися посад вже щонайменше
п’ять силовиків із Волинської області. Деякі з них на цей
час уже працювали в інших регіонах.
Їхні прізвища є в Єдиному державному реєстрі осіб,
щодо яких застосовано положення закону України «Про
очищення влади», повідомляє IA ZIK. Власне, на підставі
закону про люстрацію втратили посади щонайменше
п’ять високих чинів із СБУ та прокуратури.
До цього переліку потрапили: Ігор Бабінець, перший
заступник начальника УСБУ у Волинській області;
Вадим Веніславський, начальник відділу забезпечення
конституційних засад підприємницької діяльності та
захисту інтелектуальної власності і авторських прав
управління захисту прав і свобод громадян та інтересів
держави Головного управління захисту прав і свобод
громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням
законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією
Генеральної прокуратури України (раніше працював
заступником прокурора Волині); Володимир Троц,
начальник відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю, та процесуального керівництва прокуратури Волинської області (раніше працював
першим заступником прокурора Волині); Віктор Уніга,
заступник начальника УСБУ у Волинській області; Анатолій Хомич, заступник прокурора Рівненської області
(раніше працював заступником прокурора Волині).

ГАМАНЕЦЬ

ЯКА ЗАРПЛАТА
У ВОЛИНЯН
За рівнем зарплати Волинь випередила Тернопільську,
Чернівецьку, Херсонську, Чернігівську та Житомирську
області, повідомили у Волинській обласній раді.
Середня заробітна плата штатних працівників
області у вересні становила 2818 гривень (в Україні
– 3481 гривня), що в 2,3 раза вище від мінімального
її рівня та прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, передбачених законодавством (1218 гривень).
За даними Головного управління статистики у
Волинській області, найвище оплачуваними у вересні
залишались працівники, зайняті добуванням вугілля
(5791 гривня), фінансовою та страховою діяльністю
(4731 гривня), машинобудуванням (4630 гривень),
виробництвом меблів (4559 гривень), значно менше
отримували у сферах тимчасового розміщування і
організації харчування, поштової та кур’єрської діяльності (1652 і 1686 гривень).
Загалом на промислових підприємствах середня зарплата становила 3701 гривню, у будівельних і
транспортних організаціях – відповідно 2929 гривень
і 2954 гривні, освітніх закладах – 2566 гривень, установах охорони здоров’я – 2254 гривні, сільськогосподарських підприємствах – 2241 гривню.
У 36,8% обстежуваних суб’єктів вересневі заробітки не перевищували 2 тисяч гривень, де зайнята майже четверта частина найманих працівників області, у
37,2% підприємств вони були в межах від 2 тисяч до 3
тисяч гривень (зайнято 41,3% працівників), у 15,4% –
від 3 тисяч до 4 тисяч гривень (16,5%), у 10,6% – перер
вищили 4 тисячі гривень
(18,2%).
На кінець вересня заборгованість з виої плати становила 16,8
плати заробітної
ень,
мільйонів гривень,
к
з яких більш як
п’ята частина належить
економічно
неактивним та
збанкрутілим
підприємствам.

ГРОШІ

ЛУЦЬК УЗЯВ 10-МІЛЬЙОННИЙ КРЕДИТ
Д

ержавне комунальне
підприємство
«Луцьктепло» 23
жовтня підписало кредитну
угоду з Європейським банком
реконструкції та розвитку.
Сума кредиту становитиме
10 мільйонів євро. З них сім –
це кошти ЄБРР, а три – з Фонду
Чистих Технологій.
Термін кредитування становить 13 років. При цьому три
роки – пільговий період, коли
підприємство «Луцьктепло» виплачуватиме лише відсотки за
користування кредитом без погашення тіла кредиту.
Позичені кошти повертатимуть за рахунок економії від впроваджених заходів із модернізації
системи теплопостачання. У результаті реалізації проекту модернізації системи теплопостачання
Луцька посадовці сподіваються
економити щороку приблизно
14 млн м3 газу, що дорівнює 14%
від поточного споживання ДКП
«Луцьктепло», а також котельнею
на вулиці Карбишева.
У мерії рахують: лише 14 млн
м3 газу дозволить протягом шести
місяців у літній період підігрівати
воду для населення або два місяці
у зимовий період подавати теплоносій.

Економія електроенергії, за
розрахунками посадовців, становитиме близько 3 ГВт/год, що
складає 16% поточного споживання ДКП «Луцьктепло». Крім
того, буде зменшено споживання
води.
Реалізацію проекту модернізації системи теплопостачання в
Луцьку розпочнуть у 2015 році.
Усі передбачені ним заходи планують втілити у життя за три роки.
Окрім цього, 23 жовтня луцький міський голова Микола Романюк, директор ДКП «Луцьктепло»
Олександр Киричук і директор
Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі
Аджунер підписали «Договір
Гранту між ДКП «Луцьктепло»,
Луцькою міською радою та Європейським банком реконструкції

та розвитку щодо інвестиційного
гранту від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля».
Угода передбачає фінансування для проекту «Модернізація
централізованого
теплопостачання у м. Луцьку». Сума гранту
становить 4 млн євро. Завдяки
Гранту Е5Р (Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля) у місті
обіцяють облаштувати індивідуальні теплові пункти (ІТП) у 200
луцьких багатоповерхівках. Це
дозволить зменшити використання обсягів теплоносія на 20%,
а відповідно й оплату за нього.
ІТП будуть встановлені у багатоквартирних будинках, розміщених у 33-му та 40-му мікрорайонах
міста. Ці мікрорайони вибрали за

ХИТРІ ЖАХАЛКИ

ЛУЧАН ЛЯКАЮТЬ КИШКОВОЮ
ДІ
ПАЛИЧКОЮ У ВОД
ВОДІ

До осель лучан все частіше
стукають «горе-менеджери»
та впевнено і нахабно
переконують, мовляв, вода
у будинку не відповідає
санітарним нормам.
Останнім часом у Луцьку активно проходять акції
з реклами фільтрів, яка полягає у переконанні людей
ставити додаткове обладнання для
доочистки води, повідомили у комунальному підприємстві «Луцькводоканал».
«При цьому безстрашність самозванців вражає, адже для того, щоб переконати людину купити фільтр, вони
проводять псевдоаналізи питної води,
які абсолютно ні про що не говорять»,
– кажуть у «Луцькводоканалі».
Насправді проведення аналізу
води – досить складний процес, який
не можна провести без лабораторних
умов та кваліфікованих професіоналів. Ті, хто пропонує здійснити такі
послуги «на місці», сподіваються на
необізнаність лучан.
Один із таких випадків трапився
в будинку на проспекті Перемоги, 11.
Менеджери зі збуту фільтрів ходили
по квартирах лучан та розповідали людям про те, що вода начебто
не відповідає санітарно-гігієнічним
нормам і містить кишкову паличку.
Як пояснює інженер-лаборант
КП «Луцькводоканал» Алла Сокол,
для того, щоб виявити колі-форми
у воді потрібно не менш як 24 години, обов’язковим є дотримання спе-

підсумками аудиту, проведеного
компанією «Ramboll».
Крім того, у котельні в мікрорайоні ЛПЗ буде встановлено
котел на альтернативному паливі потужністю 2,5 МВт. Для його
функціонування можна буде використовувати деревину та палети.
Завдяки кредиту ЄБРР хочуть
ліквідувати підвальні котельні та
підключити будинки до загальної
тепломережі.
Крім того, передбачається заміна застарілих котлів, які є неефективними, модернізація котелень та центральних теплових
пунктів (ЦТП). Зокрема, йдеться
про заміну пальників, насосів, обладнання димососів і вентиляторів повітря горіння, реабілітація
димоходу на котельні на вулиці
Боженка, ремонт дахів ЦТП.
Також у рамках проекту передбачено провести часткову заміну теплових мереж.
А ще обіцяють встановити
систему дистанційного контролю
та моніторингу «SCADA», яка
аналізуватиме роботу усіх систем
теплопостачання міста.
Загалом заходи економії та заходи реконструкції системи централізованого теплопостачання,
які передбачені проектом, дозволять зменшити енергоспоживання, переконують у мерії.

ТЕПЛО ЯК РОЗКІШ

МЕР І ГУБЕРНАТОР
ПРОСИТИМУТЬ ГАЗУ,
ЩОБИ ЗІГРІТИ ЛУЧАН
У зв’язку з недостатньою кількістю газу місто не може
повноцінно опалювати житлові будинки і подавати
гарячу воду, тому луцькі владці проситимуть більше
газу для міста у Києві.

ціальної процедури в лабораторних
умовах.
Після проведення аналізу в лабораторії виявили, що ніяких паличок
у водопровідній мережі міста Луцька
немає. КП «Луцькводоканал» повідомляє, що якість та безпечність питної води у Луцьку – під жорстким лабораторним контролем атестованої
хіміко-бактеріологічної лабораторії
підприємства.
Щоденно проводять аналіз води
за 12 показниками (колірність, каламутність, запах, присмак, водневий
показник рh, залишковий вільний
хлор, окиснюваність, аміак та іони
амонію, нітрати, нітрити, залізо загальний) та один раз на місяць проводять повний аналіз води за 27
показниками, з якими можна ознайомитися на офіційному сайті підприємства.
Тому лучан просять бути обережними з пропозиціями від різних
комерційних структур щодо безплатного проведення експрес-аналізу водопровідної води у квартирі. Адже це
ніщо інше, як маркетинговий хід для
продажу побутових фільтрів.

Про це йшлося під час сесії луцької міської ради 29
жовтня, пише «ВолиньPost».
Депутат Луцької міської ради Андрій Козюра зазначив, що незалежно від того, чи є ліміти газу у місті, чи немає, люди його використовуватимуть понаднормово.
«У людей немає гарячої води, тому вони будуть гріти
її у каструлях. Замість того, щоб подавати людям гарячу
воду, місто подає холодну, а люди її потім самі гріють. Це
не економія газу, а бутафорія. І я хотів би, щоб мер міста
дав доручення фінансовому відділу, аби вони підтвердили,
чи є реальна економія газу і коштів», – заявив Козюра.
Луцький міський голова Микола Романюк зауважив,
що цьогорічний опалювальний сезон має ліміт газу 8 млн
куб. м.
«Газу не вистачає на опалення і на підігрів води. Для
лучан необхідно 4 млн куб. м газу, щоб подавати гарячу
воду. Поки грієш воду, витрати газу йдуть, але люди не завжди платять за комунальні послуги. На сьогодні «Луцьктепло» має борги із зарплат через те, що немає надходжень
за комунальні послуги», – розповів Романюк.
За його словами, найближчим часом вони з головою
Волинської ОДА Володимиром Гунчиком спробують
збільшити ліміт для Луцька.
«Сьогодні або завтра ми з Володимиром Гунчиком
будемо в Києві і проситимемо збільшити ліміти газу. Але
у країні йде війна, тому ситуація із газом нелегка. І яким
буде рішення уряду, нікому не відомо», – констатував
мер.
Раніше в мерії повідомляли, що газу з наявних лімітів вистачить тільки на опалення, а гарячої води може не
бути аж до кінця опалювального сезону, крім вихідних.

ÍÎÂÈÍÈ
АФЕРИСТИ

Л

учани знову
страждають від
нападів телефонних
шахраїв: зловмисники
вимагають гроші за
«залагодження питань» про
буцімто затримання міліцією
чи працівниками ДАІ.
Шахрайство має такий вигляд: найчастіше пізно ввечері
або вночі на домашній телефон лунає дзвінок. Невідомі,
представляючись працівниками міліції, кажуть, що син чи
дочка потрапили в ДТП, збили
людину, або ж замішані у бійці.
Аби визволити учасника пригоди, треба заплатити кругленьку
суму.
«Пізно ввечері зателефонували моїй мамі. Сказали, що
збив людину. Я якраз сідав у поїзд. Добре, що вона мені додзвонилася», – розповідає один з
тих, кого намагалися ошукати.
Інша історія: на телефон
батьків дзвонять пізно вночі. Кажуть, мовляв, син став
учасником бійки, зараз в КПЗ.
Опісля нібито дають слухавку
цьому ж сину, який благає про
допомогу. Аби залагодити питання, треба заплатити.
«Я не розумію як, але голос
того, хто був на іншому кінці
дроту, був один в один схожий
з голосом мого сина. За збігом
обставин тієї ночі він посварився з дружиною і ночував у
нас вдома», – розповідає батько
«хулігана».
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ШАХРАЇ ДУРЯТЬ
ЛУЧАН, ВИМАГАЮЧИ
ГРОШІ ЗА ЛИПОВІ ДТП
І ЗАТРИМАННЯ

Зловмисники сподіваються на шоковий стан родичів та
розгубленість. У такому стресовому стані рідні готові віддати останнє, аби визволити
близьких з біди, і піддаються на
махінацію зловмисників.
За повідомленням пресслужби волинської міліції, в області зафіксовано 59 таких випадків. Причому подібні випадки
трапляються не лише на Волині,
а характерні для всієї України.

КРОК НАЗУСТРІЧ

ВЛАДИКА МИХАЇЛ СТАВ
ДОКТОРОМ ФІЛОСОФІЇ

Правоохоронці
радять:
якщо ви отримуєте подібні
дзвінки, в жодному випадку не
поспішайте виконувати умови
шахраїв, не переказуйте і не
передавайте гроші, а також не
розголошуйте дані банківських
карток.
Попросіть співрозмовника
представитися та назвати анкетні дані затриманого родича
(зокрема, дату народження).
Неодмінно запитайте у осо-

би, яка вам телефонує, в якому
відділі міліції перебуває ваш
рідний та номер телефону міськрайвідділу. Спочатку передзвоніть тому, хто «потребує
негайної допомоги», або людям, які можуть підтвердити
чи спростувати те, що трапилося. Для впевненості наберіть телефон відділу міліції,
де начебто перебуває ваш «затриманий родич», і з’ясуйте,
чи справді з вашим близьким
трапилася біда.
Щоб повідомити про цей
факт працівників міліції, намагайтеся під будь-яким приводом перервати розмову зі
зловмисником. Запам’ятайте:
намагаючись дати хабара псевдоміліціонеру, ви самі стаєте
співучасником кримінального
правопорушення.
Якщо ви стали жертвою
шахраїв, відразу повідомте за
телефоном 102 (цілодобово).
Тільки у такому випадку правоохоронці зможуть оперативно затримати зловмисників.

ІЗ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ
У своїй скриньці «Хроніки Любарта» знайшли цікавий листобурення, в якому наш читач висловив власні думки з приводу
слів першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Луцької міської ради Святослава Кравчука
про те, що діти мають прибирати міські парки та сквери.

ЖИТИ ПО-НОВОМУ –

ЕКСПЛУАТУВАТИ ДИТЯЧУ ПРАЦЮ?!
Андрій, м. Луцьк

Митрополит Луцький і
Волинський Михаїл отримав
науковий ступінь доктора
філософії у богослів’ї за
напрямом «Церковна історія».
Звання владиці надали
в Ужгородській українській
богословській академії імені Святих Кирила і Мефодія
Карпатського університету.
Це перший випадок, коли навчальний заклад УПЦ МП
надає науковий ступінь архієреєві Київського патріархату,
повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Ректор Ужгородської академії, архімандрит Віктор
(Бедь) вручив владиці знак та
відповідні документи 23 жовтня під час урочистої частини
актового дня Волинської православної богословської академії, яка відбувалася у нижньому
Преображенському
храмі кафедрального собору
Святої Трійці, що в Луцьку.
Владика Михаїл зазначив,
що сприймає цю подію як
крок до об’єднання в Україні
православних та утворення в
ній Єдиної Помісної Церкви.

У Михайла Жванецького є монолог про те, як добре було б
мати власний танк. Під’їжджаєш так собі до якоїсь контори, що
тягне з людей нерви і жили, поводиш перед їхніми обличчями
акуратненько стволом і питаєш: «А почєму собствєнно?»…
Ось у мене з’явилося таке питання після ефіру телеканалу
«Аверс» 28 жовтня, де прозвучали слова Святослава Кравчука
про те, що учні шкіл мають прибрати територію парку імені 900річчя Луцька.
Здавалося б, ідея непогана, хто ж не хоче, щоб парки у нашому місті були чистими й охайними? Але «почєму собствєнно» це
мають робити діти? Одна справа – добровільна власна ініціатива
і самоорганізація від якогось там «зеленого куточка». Але це говорить луцький чиновник. І, відповідно, орієнтує до виконання
цієї вказівки відповідні структури.
Залишається питання, чи всі батьки і вчителі хочуть, щоб
їхні діти в листопаді прибирали сміття в парку. А хто, наприклад,
буде відповідати, якщо якась дитина вколеться шприцом, залишеним якимсь наркоманом, і підхопить якусь заразу? Вчитель?
У нас же завжди винні або вчителі, або лікарі. І якесь громадське
«навантаження» (забезпечувати масовку на урочистих заходах,
обходити квартири) також мають нести вони, очевидно, як найбільш оплачувана і корумпована верства.
«А почєму собствєнно?» Це втілення в життя принципів
«жити по-новому»? Чи, можливо, людина, яка з 1994 року (при
всіх «владах») є першим заступником Луцького міського голови,
мислить не зовсім оновленими категоріями?

30 жовтня 2014 року
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НАЧАДИЛИ

У ЛУЦЬКУ ВІДКРИЛИ
КОТЕЛЬНЮ НА
АЛЬТЕРНАТИВНОМУ
ПАЛИВІ

У Луцьку на вулиці Старицького, 6 24 жовтня відкрили
першу котельню на альтернативному паливі, пише
інтернет-видання «ВолиньPost».
За словами директора ДКП «Луцьктепло» Олександра Киричука, котельню зробили суто за кошти підприємства. На
облаштування одного котла витратили близько 400 тисяч гривень. У планах – спорудження ще одного, більш потужного.
Загалом котельня обійдеться приблизно у мільйон гривень.
Котельня опалює Волинський обласний госпіталь для ветеранів війни та Луцьку міську поліклініку № 3. Якщо ж використовувати газ, то на місяць потрібно було б витрачати 26
тисяч гривень.
Натомість котельня на твердому паливі обходиться в 11
тисяч гривень. Хоча ціна на тверде паливо може змінюватися,
але зиск від опалення становитиме приблизно 10 тисяч гривень. Паливо закуповують суто у волинських виробників та
реалізаторів, кажуть представники підприємства.
Олександр Киричук наголосив, що, окрім цієї котельні,
планують збудувати ще кілька у різних районах міста.

«Рухаємося в тому напрямку, щоб закрити соціально
важливі об’єкти, а саме медичні заклади. Першочергово – це
біля луцької міської лікарні та лікарні в селі Боголюбах. Але
руйнувати газову галузь ми не будемо, ніхто й не збирався
цього робити. Газ та альтернатива йтимуть поряд», – зауважив Киричук.
Луцький міський голова Микола Романюк зазначив, що
перший крок у втіленні технологій опалення на твердому
паливі уже зроблено. Втім усю систему опалення в місті перевести на альтернативу неможливо, адже труби, які стоять
біля котелень, заборонено розташовувати поруч із помешканнями людей.

СУХИЙ ЗАКОН

НІЧНА ГОРІЛКА НА 50%
ДОРОЖЧА

Станом на 23 жовтня у Луцьку склали 70 протоколів на
недобросовісних продавців, які реалізовують алкогольні
напої у заборонений час, пише «ВолиньPost».
За словами начальника управління розвитку підприємництва та реклами Олександра Козлюка, у ході перевірки
виявили, що 90% підприємців не продають алкоголь після
22:00, однак 10% продавців вигадують різні «відмазки» й реалізовують цей товар.
Олександр Козлюк зазначив, що найпопулярніші відмовки, які чули під час перевірок, такі: «Я щойно влаштувалася на роботу», «Мене не попередили, що не можна продавати», «Заробляю гроші для дітей, які далеко».
«Власники кажуть, що не дозволяють продавати алкоголь, і переконують, що продавці самі реалізовують продукцію у заборонений час. Виявили, що дехто із продавців продає з метою наживи. Зокрема, коли пляшка горілки вдень
коштує близько 40 гривень, то вночі її ціна зростає до 70-80
гривень», – зауважив Козлюк.
Він додав, що починається регуляторна процедура щодо
перегляду режимів роботи об’єктів торгівлі.
«Якщо об’єкт буде порушувати заборону продажу алкоголю, то йому будуть урізати режим роботи», – констатував
Козлюк.
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Ірина КАЧАН

У вересні 2011 року в 55-му
кварталі Луцька розпочалося
будівництво загальноосвітньої
школи та дитсадка. Уперше за
роки незалежності в обласному
центрі взялися реалізовувати такий
амбітний задум.

ПАФОСНА ОБІЦЯНКА
Як розповідав під час урочистого
старту будівництва мер Луцька Микола Романюк, нова школа місту вкрай
потрібна, адже допоможе розв’язати
проблему із завантаженістю кількох
інших луцьких шкіл, насамперед НВК
№26, гімназії №21, ЗОШ №25 та інших,
де навчання відбувається у дві зміни.
У цих школах навчається на кілька сотень дітей більше, аніж дозволяє проектна потужність об’єктів.
Відкриття 27-ї школи, наголошували також чиновники, сприятиме працевлаштуванню педагогів, яких із 2006
року зареєстровано на черзі в міському управлінні освіти понад тисяча.
Нова школа у спальному районі
Луцька на вулиці Липинського (за гіпермаркетом «ТамТам») матиме три
поверхи, басейн та великий спортзал.
Розрахована вона на 630 учнів.
Поряд зі школою взялися будувати двоповерховий дитячий садок
на близько 250 місць, який так само
допоможе розвантажити групи у дошкільних закладах міста. А це ще більша проблема для Луцька.
Тоді, під час офіціозу із закладанням символічної капсули у фундамент
майбутньої будови, чиновники запевнили, що новенькі школа й дитсадок
тут постануть швидко – менше як за
два роки. Оголосили чіткі терміни будівництва – 22 місяці, тобто липень
2013-го. За зведеним кошторисним
розрахунком, загальна сума коштів,
потрібна на будівництво об’єкту, склала 98 мільйонів гривень.
«Це перша школа, яка закладається в Луцьку за роки незалежності… Я
дуже радий, що дожив до цього часу»,
– зауважив тоді, 7 вересня 2011 року,
екс-голова Волинської ОДА, покійний
нині Борис Клімчук.
Спершу справа рухалася майже
за планом. Наприкінці грудня 2012го відбулося урочисте відкриття дитсадка, якому надали № 40 і назвали
«Дивосвіт». На будівельні роботи витратили майже 30 мільйонів гривень
з державного та обласного бюджетів.

СТАХАНОВСЬКИЙ ПРОВАЛ:

НІ ГРОШЕЙ, НІ ШКОЛИ

ВЛАДЦІ НЕ БЕРУТЬСЯ ПРОГНОЗУВАТИ, КОЛИ
У ЛУЦЬКУ ДОБУДУЮТЬ ОБІЦЯНУ 27-МУ ШКОЛУ

річ, будівництво уповільнилося, хоча
не зупинилося.

ДОБУДУВАЛИСЯ
ДО СУДУ

7 вересня 2011 року. Голова Волинської облради Володимир Войтович, мер Луцька
Микола Романюк і губернатор Борис Клімчук закладають символічну капсулу у
фундамент. Називають це будівництво «історичною подією».

Щоправда, державні гроші довелося «вибивати». За словами Клімчука,
саме завдяки старанням народного
депутата Ігоря Палиці у 2012 році вдалося отримати 25 мільйонів на завершення першої черги об’єкта – дитячого садочка.
Однак далі будувати його стало
важче – як завше, через брак коштів.

Дитсадок є – дороги нема! У дощову погоду тут врятують тільки чоботи.

І чиновники вже забули про обіцяні
22 місяці й стали запевняти, що школу
здадуть в експлуатацію у 2014-му.
Виконавець
робіт
ТзОВ
«Житлобуд-2», який здобув право
будувати соціальний об’єкт, перемігши у тендері, не отримував обіцяного
фінансування і змушений був виконувати будівельні роботи в борг. І, ясна

Через невиплату забудовник мусив звертатися до суду. На початку
2014-го замовника, яким є департамент житлово-комунального господарства та будівництва Волинської
ОДА, в судовому порядку зобов’язали
сплатити ТзОВ «Житлобуд-2» майже
півтора мільйона гривень за будівництво дитсадка.
Виплачувати за проведені роботи
сторони домовлялися з державного
бюджету в міру надходження фінансів. Однак у договорі Департамент
ЖКГ та будівництва зобов’язався розрахуватися до кінця 2013 року. Тож
ТзОВ «Житлобуд-2» став вимагати через суд 1 382 178 грн заборгованості за
виконані будівельні роботи та 22 185
грн заборгованості з оплати будівельних матеріалів.
Оскільки в Департаменті ЖКГ
не було коштів для оплати, і, як було

Дитсадок «Дивоцвіт» працює вже другий рік, а от коли поруч постане школа – невідомо.

доведено в суді, відомство й не намагалося їх отримати, то в результаті
Господарський суд Волинської області
зобов’язав Департамент ЖКГ сплатити ТзОВ «Житлобуд-2» загальну суму
боргу 1 404 363 гривень.
Однак, за словами директора
фірми-підрядника Леоніда Стефановича, обласна влада і досі не віддала
заборговану за дитсадок суму. Причина банальна – відсутність грошей.
«Ми довго судилися. Відсудили
свої гроші, а держава досі не повертає. Питання просто-напросто зависло. Маючи рішення суду, я звернувся у наше волинське казначейство.
Але там мені порадили звертатися до
Києва. З Києва відповіді не отримав.
Тому навіть не знаю, на якому етапі
розв’язання цього питання нині», –
констатує пан Стефанович.
Тим часом забудовник продовжує
зводити об’єкт, щоправда, геть повільно. Цьогоріч на будівельні роботи
з державного бюджету виділено 3,5
мільйона гривень.
«Я вже виконав робіт на 1,5 мільйона гривень за власний кошт. Платіжка лежить в казначействі, але грошей ніхто нам знову-таки не платить.
І коли я їх отримаю, не знаю. Але ж так
не можна увесь час без грошей працювати. Така-от реальна ситуація», – розводить руками будівельник.
Леонід Стефанович розповідає: із
запланованого по школі виконано відсотків двадцять. Збудовано перший
поверх трьох корпусів школи, зроблено фундамент під басейн, зведено двоповерхову будівлю, де розмістяться
роздягалки й душові. Окрім того, нині
виконано всі роботи з проведення комунікацій тощо.
«Якби мільйонів зо тридцять дали
наступного року, то ми могли б ввести
в експлуатацію школу. Тільки школу,
тобто без басейну і спортивного залу.
Але як воно буде, не готовий загадувати», – зауважує Леонід Стефанович.
Ясна річ, нині, через три роки від
початку будівництва, треба зробити
повний перерахунок вартості об’єкта,
оскільки ціни не стоять на місці. Деякі матеріали, каже директор фірмизабудовника, подорожчали на 25-30%.
Та суттєво кошторис не збільшиться,
вважає він.
Директор департаменту житловокомунального господарства і будівництва облдержадміністрації Володимир
Банада каже, що поки нічого не може
вдіяти, мовляв, ситуація в державі
вкрай непроста. Утім попередників за
невиконані обіцянки не ганьбить.
«Якщо буде фінансування – будемо
будувати. Але поки не було достатнього
фінансування. З моїм приходом на посаду ця тема на контролі. Мені відомо про
заблоковані упродовж дев’яти місяців
рахунки й борги перед забудовником.
На жаль, нема чим наразі віддавати ці
борги. Зараз починаємо активну роботу, аби зрушити з місця це питання. Та й
кошторис поки не перераховували, але
плануємо це зробити. Ну, і проситимемо на наступний рік, аби держбюджет
не обділив нашу 27-му школу», – прокоментував чиновник.
***
Судячи з усього, сподіватися на те,
що будівництво нової школи не стане
довгобудом, поки не варто. Та й перший
заступник міського голови Святослав
Кравчук якось у спілкуванні з журналістами висловив сумнів, що її добудують до найближчих виборів мера…
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3 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.00, 23.20 На слуху

06.30, 07.00, 08.00, 21.00,
01.30 Новини
06.40, 07.15, 08.15, 21.30
Спорт
06.50, 07.25, 07.50, 08.25,
08.40 Гість студії
07.45 Країна on line
09.00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15.15 Вікно в Америку
15.50 Euronews
15.55 Книга ua
16.40, 17.35, 21.50 Д/ф
18.05 Час-Ч

Хроніки ЛЮБАРТА
№30 (193)
1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35, 14.20 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Шість кадрів»
10.35 «Міняю жінку - 7»
12.20 «Хоробрі серця»
14.40 Х/Ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
20.30 «Секретные материалы
- 2014»
21.20 Т/с «Свати»
22.30 «Гроші»
23.30 «Сказочная Русь»
00.30, 04.10 Т/с «Убивство 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2

18.15, 01.20 Новини. Світ

06.00 Мультфільми (1)

18.30 Новини (із

06.30 Т/с «Мерлін»

сурдоперекладом)

10.45 Х/Ф «ПРОРОЦТВО

18.55 З перших вуст

СУДНОГО ДНЯ»

19.00 Про головне

12.45 Т/с «І була війна»

19.40, 05.10 Шустер Live. Будні

15.45 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ.

22.55 Трійка, Кено, Секунда

ЕП. 1. ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА»

удачі

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

19.00 Т/с «ППС»

00.20 Від першої особи

21.30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»

01.50 ТелеАкадемія

22.00, 01.30 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ

02.50 Телевистава «Чорна

ПЕРЕПОЛОХ У МАЛОМУ

Пантера та Білий ведмідь»

КИТАЇ»

04.20 Як ваше здоров’я?

00.00 Х/Ф «КАРНОЗАВР-2»

ВІВТОРОК

4 ЛИСТОПАДА
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 21.00, 01.30 Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.50, 08.25,
08.40 Гість студії
07.25 Ера будівництва
07.45 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.40, 19.00 Про головне
10.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
11.05 Утеодин з Майклом
Щуром
11.30 Д/с «Шляхами
Саксонії»:«Різа»
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Школа Мері Поппінс
14.10 Дитячі історії. «Іржик та
білі миші»
14.25 Казки Лірника Сашка
14.35 Як це?
14.55 Фольк-music
16.05 Euronews
16.40, 17.30, 21.50 Д/ф
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.30 Новини (із
сурдоперекладом)
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 На слуху
00.20 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Телевистава «Житейське
море»
04.20 Віра. Надія. Любов

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля - 3»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка - 4»
13.20 «Шість кадрів»
13.55, 14.50 «Сімейні
мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Територія обману»
23.35 «Мультибарбара»
00.30, 04.10 Т/с «Убивство 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 квадратних метри»
06.40, 09.40 Т/с «Ментівські
війни-6»
08.40 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
16.30 Т/с «ППС»
18.50 Ліга Чемпіонів УЄФА.
«Зеніт» (Росія) - «Байєр
Леверкузен» (Німеччина)
21.25 Ліга Чемпіонів УЄФА.
«Реал» (Іспанія) - «Ліверпуль»
(Англія)
23.40 «Про Лігу Чемпіонів
УЄФА»
01.20 Ліга Чемпіонів УЄФА.
«Дортмунд» (Німеччина) «Галатасарай» (Туреччина)

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Х/Ф «КОХАННЯ,
ЯК НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК»
14.20 «Судові справи»
15.10 «Чекай на мене»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
20.30 Т/с «Каяття»
22.55, 03.25 Т/с «Безодня»
00.55 Х/Ф «ВИКЛИК»

МЕГА
08.40, 09.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Дикі острови. Шрі-Ланка
12.20 Смертельна зустріч.
Убивча швидкість
13.10 Шукачі неприємностей.
Рана і вогонь
15.00 Правила життя. Хвилі.
Невидимі вбивці
15.50 Сучасні дива. Під тиском
16.40, 17.30 Полювання на
вбивць
18.30, 23.40 Шукачі
неприємностей
20.20 Секретні території.
Атланти з планети Сіріус
21.10 Секретні території.
Дорога до воріт долі
22.00 Африка. Пустеля
Калахарі
22.50 Найнебезпечніші
тварини. Міські джунглі
00.30 Європейський покерний
тур

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.30 Т/с «Каяття»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.40 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
22.55, 03.25 Т/с «Безодня»
00.55 Х/Ф «ПЕРВІСНИЙ
СТРАХ»

МЕГА
08.40, 09.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Дикі острови. Гебридські
острови
12.20 Смертельна зустріч.
Бреді та ведмеді
13.10, 18.30, 23.40 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя. Будиноквбивця
15.50 Сучасні дива. Гарячі речі
16.40, 17.30 Полювання на
вбивць
20.20 Секретні території.
Колісниці богів
21.10 Секретні території. Зірки
космічного рока
22.00 Африка. Савана
22.50 Найнебезпечніші
тварини. Пустелі та степ
00.30 Суперкораблі. Катамаран
«Кет»
02.10 Суперкораблі
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СТБ
04.50 У пошуках істини
05.35 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.05 «Зіркове життя. Мамині
синочки»
09.10 Х/Ф «БУДЬТЕ МОЇМ
ЧОЛОВІКОМ...»
10.55 Х/Ф «ПРОЩАННЯ»
12.55 «Битва екстрасенсів 14»
15.00 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 «Куб - 5»
22.35 «Детектор брехні - 6»
00.00 «Один за всіх»
01.10 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.45 Події
09.15, 14.00, 15.25 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Довга дорога
додому»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «П’ятницький 4»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф
«ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ
ГРОМАДЯНИН»
02.30 Т/с «Форс мажори 2»

СТБ
05.25 У пошуках істини
06.05 «Вiкна-Новини»
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.25 «Зіркове життя. Заміж за
іноземця»
09.25, 00.00 Х/Ф
«БАТЬКІВСЬКИЙ ІНСТИНКТ»
13.05 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Врятуйте нашу
сім’ю - 3»
03.15 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.35 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00 Х/Ф «ЖИЛА-БУЛА
ЛЮБОВ»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.15 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
21.00 Т/с «П’ятницький 4»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Розумник»
02.20 Х/Ф
«ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ
ГРОМАДЯНИН»
04.00 Т/с «Форс мажори 2»
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ICTV
04.40 Служба розшуку дітей
04.45 Світанок
05.50, 19.20 Надзвичайні новини
06.35 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.15 Х/Ф «ТАНГО І КЕШ»
12.30, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.05, 16.20 Х/Ф «НЕСТРИМНІ»
16.45 Х/Ф «НЕСТРИМНІ-2»
18.45, 21.20 Факти. Вечір
20.30 Дістало!
21.35 Свобода слова
00.35 Х/Ф «КРИКУНИ»
02.30 Х/Ф «РОККІ БАЛЬБОА»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 07.00 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.00 Т/с «Молодята»
14.55 Т/с «Вороніни»
15.55 Х/Ф «ХОТТАБИЧ»
18.00, 02.10 Репортер
18.20, 01.25 Абзац!
19.00 Стажисти №3
21.15 Супермодель по-українські
№10
23.20 Х/Ф «САМОТНІЙ ЗА
КОНТРАКТОМ»
02.15 Т/с «Віола Тараканова-2»
03.40 Т/с «До смерті гарна»
05.10 Зона ночі
05.40 25-й кадр

ICTV
04.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
04.45 Світанок
05.45 Свобода слова
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.35 Т/с «Агент
національної безпеки»
12.30, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.00, 16.20 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.30 Громадянська оборона
21.30 Т/с «Чужий район»
23.30 Х/Ф «ЗАМКНЕНИЙ»
01.20 Голос Америки
01.25 Х/Ф «КРИКУНИ»
03.15 Т/с «Тринадцятий»
03.55 Замочені

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.55 Т/с «Щасливі разом»
16.00 Х/Ф «ВЕСІЛЛЯ ЗА
ОБМІНОМ»
18.20, 00.00 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3 № 9
21.00 Т/с «Вороніни»
01.00 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ ДО
СМЕРТІ»
02.35 Т/с «До смерті гарна»
04.50 Зона ночі
05.30 25-й кадр

У
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рамках ювілейного всеукраїнського туру українська група «Скрябін» 11 листопада дасть у
Львові великий сольний концерт. Зустріч меломанів
із групою, на піснях якої виросло не одне покоління
українців, відбудеться у Палаці Спорту «Україна».
Лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко або просто Кузьма не любить слів «ювілей» чи «ювілейний».
Листопадовий тур своєї команди він анонсує так:
«У наші смутні часи треба використовувати кожну
можливість для того, щоб добрі люди збиралися докупи – і придумували, що робити далі. Це скромний
концертний тур з нагоди скромної дати – 25 років
групи «Скрябін» Це ексклюзивна програма на три
години».
Окрім Львова, «скромний» тур «Скрябіна» у
листопаді охопить такі міста: Одеса (2 листопада),
Миколаїв (3 листопада), Херсон (4 листопада), Запоріжжя (5 листопада), Черкаси (6 листопада), ІваноФранківськ (10 листопада), Рівне (12 листопада) та
Чернігів (13 листопада).
У турі з нагоди 25-річчя група «Скрябін» презентуватиме свій 25-й номерний альбом, який так і називається – «25». Організатори концерту «Скрябіна»
у Львові 11 листопада обіцяють меломанам незабутнє
тригодинне драйвове шоу від Кузьми і його команди.
Прозвучать як нові, так і улюблені мільйонами пісні,
які з Кузьмою традиційно співає хором увесь зал.
Одне слово, усе найкраще за 25 років існування гурту. Крім того, спеціально для туру містами України
створюється ексклюзивний відеоряд.

ШАКІРА ВЗЯЛАСЯ ЗА
РОЗРОБКУ ІГРАШОК ДЛЯ
ДІТЕЙ УСЬОГО СВІТУ
navsi100.com

С

півачка Шакіра вирішила прищепити любов
дітей усього світу до музики. Спільно з однією із
найвідоміших фірм дитячих іграшок співачка випустить цілу серію музичних інструментів.
Як відомо, у сім’ї Шакіри і Жерара Піке зараз очікується поповнення — співачка вагітна вдруге. Про те,
що для співачки її син Мілан — це найбільша радість,
щаслива мама не втомлюється говорити у кожному
інтерв’ю. Шакіра вирішила потішити своє чадо та інших дітей і створити колекцію музичних інструментів,
щоб уже з дитинства привчати малюка до ритму.
«Я радо граю зі своїм сином Міланом, прищеплюю йому любов до музики, культури. Знайомлю
його з різними інструментами... Він знає піаніно, гітару, барабани. Я хочу, щоб він розумів мою музику і я
могла поділитися з ним. Це чудесно, як діти реагують
на музику і ритм», – каже співачка.

РОУЛІНГ ЗНОВУ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО ГАРРІ
ПОТТЕРА
radio24.ua

Ц

ього разу британська письменниця напише
розповідь про викладачку відомого чарівника –
Долорес Амбридж, передає УНІАН.
У розповіді з 1700 слів йтиметься про життєву
історію Амбридж до того, як вона почала викладати
у Гоґвортсі.
Раніше Джоан Роулінг вже писала окремі історії
про героїв книги. Наприклад, у серпні цього року
вона написала історію про чарівницю-співачку
Селестіну Уорбек, а на початку липня – розповідь
про вже дорослих Гаррі Поттера, Рона Візлі і Герміону
Грейнджер.

КІНОНОВИНИ
НА МИКОЛАЯ ВИЙДЕ
МУЛЬТИК ПРО
СИМПАТИЧНОГО
МОНСТРА БАБАЯ

gazetavv.com

У

грудні 2014 року має вийти у широкий прокат
перший український тривимірний анімаційний
проект, який має назву «Хто боїться дядечка Бабая».
Його знімання розпочалися у 2012 році. Над
мультом працює знаменитий Давид Черкаський.

Мультфільм-казка покаже в нових фарбах найстрашнішого монстра української дитини Бабая,
міфічну птицю Алконоста, героїв казок Курку Рябу,
Відьму, Чорта, Козу-Дерезу та інших персонажів.
Автор «Пригод капітана Врунгеля» обіцяє, що
його нова робота вийде на екрани 19 грудня, на Миколая. Також Черкаський обіцяє зняти у 3D продовження «Пригод капітана Врунгеля».

ДЖОННІ ДЕПП СТАВ
ВОВКОМ?

kinoaﬁsha.ua

Н

езабаром відбудеться прем’єра фентезійнокомедійного мюзиклу режисера Роба Маршалла
під назвою «Що далі в ліс». Головні ролі в цій казці
виконали найвідоміші актори Голлівуду, серед яких
Меріл Стріп (Відьма), Емілі Блант (дружина пекаря),
Джеймс Корден (пекар), Анна Кендрік (Попелюшка),
Кріс Пайн (принц Попелюшки), Джонні Депп (вовк).
Проект Роба Маршалла вельми незвичайний –
режисер вирішив в одному мюзиклі об’єднати героїв
з кількох казок. Попелюшка мріє потрапити на бал,
Пекар, колись проклятий Відьмою, і його Дружина
журяться про те, що у них немає дитини, Джек хоче,
щоб його корова нарешті дала молоко, його Мати
мріє бути багатою, а Червоній Шапочці дуже потрібен коровай – гостинець для Бабусі, яка живе в лісі...
і, може, трохи ласощів для себе.
Нарешті Відьма, яка живе по сусідству з пекарями,
мріє повернути собі молодість і красу, які вона втратила
за нещасливим збігом обставин. Для цього вона пропонує пекарю в обмін на зняття прокляття допомогти
їй і добути складові для чарівного напою: корову – білу,
як молоко, плащ – червоний, як кров, пасмо волосся –
жовтого, як кукурудза, і золоті туфельки...
Що вийшло у такої прекрасної творчої команди,
ми зможемо дізнатися вже 25 грудня.

У ГОЛЛІВУДІ ГОТУЮТЬ
РИМЕЙК КУЛЬТОВОГО
ФІЛЬМУ «ВОРОН»

kinoaﬁsha.ua

З

німання римейку фільму «Ворон», в якому знявся
Брендон Лі, почнуться навесні 2015 року. Про це
повідомляє «The Hollywood Reporter» з посиланням на
продюсера оригінальної картини Едварда Прессмана.
«У «Ворона», як і раніше, багато фанатів, хоча
він вийшов давно. Але сучасне покоління нічого про
нього не знає», – пояснив Прессман рішення перезняти картину. Інформація про те, хто виступить
режисером картини і хто зіграє головну роль, поки
не уточнюється.
Уперше про плани Голлівуду створити римейк
«Ворона» згадувалося в ЗМІ ще в 2008 році. Протягом наступних шести років неодноразово змінювалися сценаристи, режисери проекту та виконавці
головної ролі. У різний час на участь у проекті
претендували Бредлі Купер, Марк Уолберг, Ченнінг
Татум, Том Хіддлстон і Джеймс Макевой.
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СЕРЕДА

5 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 21.00, 01.30 Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.25, 07.50, 08.25,
08.40 Гість студії
07.45 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.40, 19.00 Про головне
10.30 Перша шпальта
11.05, 22.15 Д/ф
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
14.20 Дитячі історії. «Велика
крадіжка»
14.35 Казки Лірника Сашка
14.45 Українського роду
15.05 Як ваше здоров’я?
15.55 Euronews
16.20 Х/Ф «ТАТО - ПЕС»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.30 Новини (із
сурдоперекладом)
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 На слуху
00.20 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Телевистава «Задля
Натуся»
04.45 Уряд на зв’язку з
громадянами

ЧЕТВЕР

6 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 21.00, 01.30 Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.50, 08.25,
08.40 Гість студії
07.25 Ера будівництва
07.45 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.40, 19.00 Про головне
10.30 Слідство. Інфо
11.05 Чоловічий клуб
11.30 Світло
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Нотатки на глобусі
14.05 Дитячі історії. «Обітниця»
14.25 Казки Лірника Сашка
14.35 Хочу бути
14.55 Надвечір’я
15.55 Euronews
16.25, 17.30, 22.15 Д/ф
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.30 Новини (із
сурдоперекладом)
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 На слуху
00.20 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Телевистава «Пора
жовтого листя»

30 жовтня 2014 року
1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля - 3»
10.55 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка - 4»
13.20 «Шість кадрів»
13.55, 14.50 «Сімейні
мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
21.20 Т/с «Свати - 5»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.30, 04.15 Т/с «Убивство 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.40 Т/с «Мисливці за
старовиною»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.35 Х/Ф «ПЕРЕД
СВІТАНКОМ»
11.30 Х/Ф «ПОЇЗД ПОЗА
РОЗКЛАДОМ»
13.15 Д/п «ВМФ СРСР. Хроніка
перемоги»
14.25 Д/п «Десятка кращих»
15.40 Д/п «Служби
спеціального призначення»
16.30 Х/Ф «ОСОБИСТИЙ
НОМЕР»
19.00 Т/с «ППС»
22.00, 01.30 Х/Ф «СХОВИЩЕ»
23.55 Х/Ф «ПАЗУРИСТИЙ:
ЛЕГЕНДА ПРО СНІГОВУ
ЛЮДИНУ»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.30,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля - 3»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка - 4»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45 «Сімейні
мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45, 04.30 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.55 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Право на владу»
00.45 Х/Ф «ПРИВІТ СІМ”Ї»
02.10 Т/с «Терпкий смак
кохання»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 квадратних метри»
06.40 Т/с «Мисливці за
старовиною»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ЗВОРОТНЬОГО
ШЛЯХУ НЕМАЄ»
14.40 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
17.00 «СуперОблом.UA»
19.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВИЙ РІВЕНЬ»
22.00 Х/Ф «ПРИРОДЖЕНИЙ
ГОНЩИК»
00.00 Х/Ф «ВАЙВЕРН.
КРИЛАТИЙ ДРАКОН»
02.00 КІНОРІК. Х/Ф «БОГДАНЗИНОВІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.30 Т/с «Каяття»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.40 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
22.55, 03.25 Т/с «Безодня»
00.55 Х/Ф «АВАРІЯ»
02.25 Д/ф

МЕГА
08.40, 09.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Дикі острови. Японія
12.20 Смертельна зустріч.
Риба-електрошок
13.10, 18.30, 23.40 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя. Будиноквбивця
15.50, 05.20 Сучасні дива.
Локомотиви
16.40, 17.30 Полювання на
вбивць
20.20 Секретні території.
Спадщина інопланетних
архітекторів
21.10 Секретні території. Дитя
Всесвіту
22.00 Африка. Конго
22.50 Смертельна зустріч.
Убивча швидкість
00.30 Покер. The Big Game
01.20, 02.10 Секрети
звичайних речей

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.30 Т/с «Каяття»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.40 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
22.55, 03.30 Т/с «Безодня»
00.55 Х/Ф «ЧОРНИЙ ДОЩ»

МЕГА
08.40, 09.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Африка. Савана
12.20 Найнебезпечніші
тварини. Міські джунглі
13.10, 18.30, 23.40 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя. Будиноквбивця
15.50 Сучасні дива. Божевільна
електрика
16.40, 17.30 Полювання на
вбивць
20.20 Секретні території.
Дорога до воріт долі
21.10 Секретні території.
Колісниці богів
22.00 Африка. Мис
22.50 Смертельна зустріч.
Бреді та ведмеді
00.30, 01.00, 01.30, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00 Кримінал: великі
таємниці

СТБ
05.40 У пошуках істини
06.25 «Вiкна-Новини»
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя. Не
отрекаются, любя»
09.50 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
13.00 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 4»
01.25 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.45 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 21.00 Т/с
«Слід»
10.10 Т/с «П’ятницький 4»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.15 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів
УЄФА. «Шахтар» (Україна) «БАТЕ» (Білорусь)
23.35 Т/с «Розумник»
02.30 Т/с «Форс мажори 2»

СТБ
05.05 У пошуках істини
05.50 «Вiкна-Новини»
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.05 «Зіркове життя. Зіркові
вдівці»
09.10 Х/Ф «НЕ МОЖУ
СКАЗАТИ «ПРОЩАВАЙ»
11.00 Х/Ф «КОХАННЯ НА ДВА
ПОЛЮСИ»
12.55 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Зважені та
щасливі - 4»
00.45 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.50 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 21.00 Т/с
«Слід»
10.10 Т/с «П’ятницький 4»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.15, 04.35 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
21.55 Футбол. Ліга Європи
УЄФА. «Динамо» (Україна) «Ольборг» (Данія)
00.00 Україна в пошуках себе
02.35 Т/с «Форс мажори 2»

ICTV
04.55 Служба розшуку дітей
05.00, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.35 Світанок
06.35, 08.00, 14.00, 16.20 Т/с
«Літєйний»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.40 Т/с «Агент
національної безпеки»
12.30, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.30 Останній шанс
21.30 Т/с «Чужий район»
23.25 Х/Ф «ХРЕСТ»
01.35 Голос Америки
01.40 Х/Ф «ЗАМКНЕНИЙ»
03.05 Т/с «Тринадцятий»
03.50 Замочені

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.45 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.50, 22.15 Т/с «Вороніни»
18.20, 23.50 Абзац!
19.00 Герої та коханці №5
00.50 Служба розшуку дітей
00.55 Х/Ф «ЕРІН БРОКОВІЧ»
03.05 Т/с «До смерті гарна»
04.35 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ICTV
04.55, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.30, 08.00, 13.55, 16.20 Т/с
«Літєйний»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.35 Т/с «Агент
національної безпеки»
12.30, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.30 Інсайдер
21.30 Т/с «Чужий район»
23.25 Х/Ф «ВЕЛИКА КРАДІЖКА»
01.15 Голос Америки
01.20 Х/Ф «РИНГ БОЛЮ»
02.45 Т/с «Тринадцятий»
03.30 Замочені

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.55 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 00.00 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3 № 10
21.00 Т/с «Вороніни»
01.00 Служба розшуку дітей
01.05 Х/Ф «ШЕФ»
02.25 Т/с «До смерті гарна»
04.35 Зона ночі
05.25 25-й кадр
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ПриБужанські вибори
Юрій КОНКЕВИЧ

М

ажоритарний округ №19
був разом із луцьким 22гим одним із найбільш
непередбачуваних на Волині.
Олігархів тут не спостерігалося,
тому депутатського щастя
вирішили спробувати чимало
відомих у цих краях людей. До того
ж, свободівець Євген Мельник мав
початково малі шанси повторити
тріумф. Євгена Івановича майже
забули виборці, бо після осені
2012 року він забув стежки до них.
Мельнику люди часто закидали
про це, він пояснював щось про
«велику зайнятість у парламенті»
й буремні події в країні. Не
повірили виборці, й «свободівець»
постійно мусив наздоганяти більш
динамічних конкурентів.

КОЖНОМУ СВОЄ
19-й округ доволі картатий. Тут
і «аграрні» Іваничі, й «військовий»
Володимир, і «шахтарський» Нововолинськ, і «контрабандно-поліський»
Любомль. Перемогти в ньому міг
тільки той кандидат, який працював
би системно і швидко, випереджаючи
конкурентів за меседжами і діяльністю стосовно різних груп виборців.
Від початку стало зрозуміло, що
головна боротьба піде між волонтером Зінкевичем, революціонером Гузем та «ляшківцем» Яремою. Під кінець кампанії останній явно «здувся»,
і на фініші змагалися найбільше Ігор
та Костянтин.
Гузя на початках називали «парашутистом», проте за півтора місяця
він зумів переконати громаду, що таки
«свій» і «розуміє проблеми людей».
Найкраще це вдалося зробити під
час зустрічей із виборцями. Команда
«фронтовика» зуміла організувати й
провести майже 300 зустрічей за місяць. Цей поважний показник пояснює не тільки корені перемоги самого
застпника голови Волиньради, але й
всього «Народного Фронту», за який
він агітував.
Крім того, Гузь не пошкодував грошей на рекламу й за впізнаваністю з
ним міг тягатися лише «радикальний»
Ярема. Допомогли «фронтовику» й
візити на округ відомих і справді поважних осіб – Андрія Парубія, Тетяни
Чорновол та Лілії Гриневич. Практично підтримали Гузя Юрій Луценко та
популярний серед молоді Олександр
Положинський.
У Віктора Яреми протиставили активності Гузя велику кількість зовнішньо реклами, віп-агітатора Юрія Шухевича, який, щоправда, провів тільки
одну з двох зустрічей, і місцевий телеканал, яким Віктор Романович колись
заволодів, кажуть, у доволі нечесний
спосіб.
Волонтер Костянтин Зінкевич
свою кампанію вибудував на темі допомоги армії. Це стовідсотково спрацювало у Володимирі, адже там живе

Козир кампанії Ігоря Гузя – зустрічі з виборцями і піар

чимало військових та членів їхніх родин. Водночас спроб тематично розширити програмові засади в Костянтина не було, а «географічні» спроби
розширити межі кампанії провалилися. Можливо, й через те, що в Зінкевича, як і в інших кандидатів, не було
на це часу.

НА ГРАНІ ФОЛУ
Оскільки кампанія цього разу була
обмежена у часі, то не могла не вмістити в себе максимуму подій, роздачі
меседжів та викидів «чорнухи». Траплялися оригінальні витівки й епічні
«фейки».
Від «антигудзиків» прилетіли фейкові сторінки в соціальних спільнотах
на тему Гузя-Гуся, у яких Ігор Володимирович постав залітною птахою на
окрузі. Головного збурювача спокою
на окрузі «вирубали» у Нововолинську в день його проанонсованого
заздалегідь виступу на обласному ТБ.
Ефір Гузя мав починатися о 18.30, і
кабельна мережа «ТТІ», яка належить
Віктору Яремі, оперативненько вимкнула «Нову Волинь», щоб запустити

тільки наступного ранку. Пояснили,
звісно, вимкнення саме цього єдиного
з-поміж решти пакетних каналу «технічною несправністю».
Від штабу Яреми, до слова, пішов ще один меседж, який ще довго
супроводжувався гомеричним реготом опонентів. Річ у тім, що одного
прекрасного ранку агітатори цього
кандидати понесли в маси не традиційні листівки, а …ксерокопії своєрідних «темників» від Віктора Яреми!
У них містилися типові питаннязвинувачення, які могли б поставити
опоненти Яреми, і відповіді, які мусив би озвучити Віктор Романович та
його команда…
Іншою «фішкою» агітації було почергове присвоєння логотипу партії
Порошенка кандидатами Гузем та
Мельником. У «Народному Фронті»
спрацювали оперативніше, бо «свободівці» отямилися й почали ліпити
борди із своїм та порошенківським
логотипами на кілька днів пізніше,
після офіційного повідомлення про
узгодження кандидатури Мельника в
«Свободі» та БПП.

Але вийшло так, що «фронтовики» нині мають повне моральне право
жартома просити принаймні морального відшкодування у «порошенківців», адже рейтинг НФ виявився на
порядок більшим, ніж у БПП. Тому це
ще питання, хто кого витягував догори. Відповідно до результатів виборів,
швидше Гузь рекламував БПП, аніж
чіплявся за паротяг «партії влади».
Із бордами сталася ще одна прикметна історія. Ні, ми не про епідемію
псування рекламних площин в окрузі
– цим нині не здивувати. У день тиші
агітацію Ігоря Гузя заклеїли написом
«Ігор прийде – порядок наведе!».
Формально претензії до кандидата не
виставити, адже замовником площин
був не він, а на вимогу компетентних
органів з’явився б якийсь Ігор Пупкін
і заявив би про свої вимоги до порядку в країні.
Вистачало й «чорнухи». Останній
тиждень агітації минув під знаком розкидання трьох-чотирьох видів агіток,
які били по тому ж Гузю, «Народному
Фронту» і «Самопомочі». Вкидали у
під’їзди, під двері у держустановах,
розкидали на ринках. Чи вплинула
контрагітація на результати виборів
– показали відсотки голосування 26
жовтня. Відзначимо, що окрім переказу та цитування авторського блогу на
одному з обласних нет-ресурсів, окрема «чорнуха» мала доволі високий рівень поліграфії (наприклад, крейдований папір і кольоровий друк).

ДЕНЬ Х
Вибори на 19-му окрузі були спокійними, порушення типовими і
дрібними. Увечері «свободівці» подали скаргу на команду Гузя про те, що
вона, по-перше, опублікувала результати опитування громадської думки в
четвер і, по-друге, про буцімто підкуп
виборців. Щодо першого, то закон забороняє оприлюднювати опитування
за два дні до виборів, а щодо виборів,
то ОВК, переглянувши «кіно про Гузя»
(сюжет нововолинського каналу, який

Результати округу: велика відстань між першим і другим місцем та розпорошення голосів між шістьма іншими кандидатами
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належить Віктору Яремі), посміялося
і, відхиляючи скаргу, зауважило додатково, що в принципі такими справами
має клопотатися міліція, причому не
після голосування, а до нього.
Вже о 1-2 годині ночі паралельний
підрахунок голосів засвідчив явну перемогу одного з кандидатів…

СУХИЙ ЗАЛИШОК
Він справді виявився «сухим», бо
переможець виборів в окрузі, як кажуть, «не вживає». І не курить. І озера
перепливає. Гузь виграв із дуже солідним відривом у 12 тисяч голосів. Фактично кожен третій виборець довірив
тепер вже колишньому заступнику
голови Волиньради свій голос. Перемогу Ігор Володимирович кував у різних частинах округу, оскільки він і від
початку працював не тільки в якомусь
одному районі чи місті, а системніше
від конкурентів. Це й засвідчили кінцеві дані голосування.
Абсолютною видається й перемога
«Народного Фронту» в окрузі, як і загалом в області.
Другим у мажоритарці дістався
фінішу Костянтин Зінкевич, а 3-7 місця розділили 3 тисячі голосів. Відзначимо те, що новачок у політиці Юрій
Гупало, завдячуючи інтенсивній кампанії в останні два тижні, вирвав п’яте
місце у Віктора Яреми. Гупало, наприклад, прийшов другим у рідному для
нього Любомльському районі.
Загалом в усіх регіонах округу,
окрім міста Володимира-Волинського,
виграв Гузь. У Княжому місті переміг
Зінкевич. Для нього це шанс конвертувати голоси виборців на наступних
місцевих виборах. Звісно, у Володимирі багато що залежить від мера Саганюка, там є ще Микола Юнак, який
практично поділив 2-3 позицію в місті
з Гузем. Але якщо Зінкевич зміцнить
команду, покаже свої здібності не
тільки суто у волонтерстві, і найголовніше – не опустить руки, то зможе
претендувати на посаду міського голови Володимира чи Нововолинська.
Щодо шахтарського міста, то майже
неприхована ставка Віктора Сапожнікова на Ярему показала меру, що його
позиції в місті як ніколи слабкі. І тільки відсутність реального конкурента
чи бажання «бодатися» із Сапожніковим втримувало до цього пана Віктора
на посаді.
Чи залишиться в політиці Віктор
Ярема, залежить від його бажання і
того, чи вибачать йому партійні боси
настільки низьку підтримку висуванця «від Ляшка». У якій іпостасі бачить
своє подальше політичне життя Євген
Мельник – питання риторичне. Микола Юнак вочевидь відчує свої сили і з
політичної арени, як і з бізнесової, не
сходитиме.
Найбільше відповідальності, звісно, у Гузя. Він нарешті став нардепом,
усі привітання та вимоги нині до нього. Те, що він не повторюватиме помилки Євгена Мельника, який, два
роки тому вигравши вибори, практично щез з округу, – це факт. Те, що
йому буде важко завоювати авторитет
у Володимирі-Волинському, частина
якого все ще сприймає Гузя зайдою,
– також не заперечиш. Водночас, знаючи енергійність переможця, віриться,
що на лаврах він не спочиватиме. Поперше – ніколи. По-друге – рівень очікувань у суспільстві справді високий.
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ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
Загальнодержавний
багатомандатний
виборчий округ*
За 3 476 270
голосів,

1

22,17%

2

21,82%

Одномандатний
виборчий круг № 19

ГУЗЬ Ігор
Володимирович,
Політична партія
“НАРОДНИЙ
ФРОНТ”
За 27 243 голосів, 30,69%
ЗІНКЕВИЧ
Костянтин
Миколайович,
самовисування

За 3 421 568
голосів,

За 15 211 голосів, 17,13%

За 1 723 417
голосів,

За 9 520 голосів, 10,72%

За 1 471 973
голосів,

За 8 123 голосів, 9,15%

За 1 168 097
голосів,

За 7 329 голосів, 8,25%

3

10,99%

4
5
6

9,38%

7,45%

За 891 188
голосів,

5,68%

За 739 628
голосів,

4,71%

За 606 578
голосів,

3,86%

МЕЛЬНИК
Євген Іванович,
Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”

ЮНАК Микола
Петрович,
самовисування

Гупало
Юрій
Володимирович,
самовисування

Одномандатний
виборчий круг № 20

Одномандатний
виборчий круг № 21

МАРТИНЯК
Сергій
Васильович,
самовисування

ІВАХІВ
Степан
Петрович,
самовисування

За 36 406 голосів, 35,42%

За 59 706 голосів, 63,49%

БОНДАР
Володимир
Налькович,
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА”

За 21 095 голосів, 20,52%
КАРПЮК Роман
Петрович,
Всеукраїнське
об’єднання
“Батьківщина”

За 9 327 голосів, 9,07%
КРАСУЛЯ
Володимир
Анатолійович,
самовисування

За 8 741 голосів, 8,50%
ВДОВЕНКО
Володимир
Васильович,
самовисування

За 8 148 голосів, 7,92%

Одномандатний
виборчий круг № 22

ЛАПІН Ігор
Олександрович,
Політична партія
“НАРОДНИЙ
ФРОНТ”
За 24 245 голосів, 24,24%
КОНСТАНКЕВИЧ
Ірина
Мирославівна,
самовисування

ДРУЖИНОВИЧ
Сергій
Олександрович,
Політична партія
“Сила Людей”

За 13 279 голосів, 14,12%

За 24 217 голосів, 24,21%
ІВАНЮК Роман
Олегович,
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА”

ГЕТЬМАН Михайло
Олександрович,
Всеукраїнське
об’єднання
“Батьківщина”

За 8 605 голосів, 9,15%

ЄРЕМЕЄВ
Ігор
Миронович,
самовисування
За 41 988 голосів, 40,90%
КИРДА Людмила
Федорівна,
Всеукраїнське
об’єднання
“Батьківщина”

За 22 760 голосів, 22,17%
ВЕНІСЛАВСЬКИЙ
Федір
Володимирович,
самовисування

За 13 228 голосів, 12,88%

ДАНИЛЬЧУК
Павло Петрович,
самовисування

ЛЯШКО Роман
Сергійович,
Радикальна Партія
Олега Ляшка

За 8 368 голосів, 8,36%

КУЧЕР Тетяна
Михайлівна,
Радикальна Партія
Олега Ляшка

За 2 427 голосів, 2,58%

Одномандатний
виборчий круг № 23

За 10 940 голосів, 10,93%

ГАВРИШУК
Олександр
Михайлович,
самовисування

За 6 818 голосів, 7,25%

2014

ПУСТОВІТ Григорій
Олександрович,
Всеукраїнське
об’єднання
“Батьківщина”

За 7 182 голосів, 7,18%

За 8 401 голосів, 8,18%
БАЙЦИМ Василь
Федорович,
Партія Зелених
України

За 4 810 голосів, 4,68%

* За результатами підрахунку 99,68% протоколів

СІМ КОРОТКИХ ТЕЗ ПРО ВИБОРИ НА ВОЛИНІ

Андрій ЛУЧИК

1. У виборах депутатів-мажоритарників багато
чого залежало від бренду партії, яка підтримувала
кандидата. Так, депутатами від Волині стали висуванці «Народного фронту» Ігор Гузь (м. ВолодимирВолинський) та Ігор Лапін (м. Луцьк). Причому на
виборах у Луцьку до останнього зберігалася інтрига.
Адже розрив між Лапіним та самовисуванкою Іриною Констанкевич склав лише 28 голосів… Натомість нікому не відомий Роман Іванюк, який балотувався від Блоку Петра Порошенка, посів третє місце,
набравши по Луцьку менше від рейтингу політсили,
з якою йшов до парламенту.
2. Депутати умовної групи «Континіум» (Ігор
Єремеєв, Степан Івахів, Сергій Мартиняк) в повному складі повторили успіх 2012 року і без будь-яких

труднощів знову здобули депутатські мандати.
3. Позачергові вибори були стиснутими в часі, а
тому агресивна реклама з телеекранів зробила свою
справу. «Народний фронт», який на старті виборчої
кампанії був на межі проходження, зробив рекордний фінішний спурт, посівши перше місце серед усіх
партій. Це ж стосується третього місця «Самопомочі», яка була непрохідною. Суттєво наростив свій
рейтинг «Опозиційний блок», який розповідав про
біди та негаразди українського народу з екранів телевізорів. Натомість антиреклама Ляшка суттєво знизила відсоток Радикальної партії, а партію Гриценка
взагалі залишила поза парламентським залом.
4. Високі результати «Самопомочі» дають підстави думати, що незабаром вишикується черга претендентів на її представлення у наступних місцевих
виборах. Також цілком можливо, що буде змінено

керівництво цієї політсили у Луцьку та на Волині.
5. Високий результат в напіваграрній Волині продемонструвало Всеукраїнське аграрне об’єднання
«Заступ». Це дає підстави думати про представництво цієї політсили в майбутніх органах місцевого
самоврядування на теренах області.
6. Прохід Ігоря Гузя до українського парламенту звільняє мажоритарний округ на Старовижівщині, який він представляв у обласній раді. Також
можливі вибори в одному з мажоритарних округів
Ратнівщині, адже екс-голову Ратнівської райдержадміністрації та депутата Волинської обласної ради
Валерія Трикоша засуджено до 8 років позбавлення
волі з конфіскацією майна.
7. Депутатом облради від міста Луцька (на місце
Бориса Клімчука, який помер) з великим відривом
від конкурентів став Ігор Чорнуха, син відомого будівельника Віктора Чорнухи. На виборах він балотувався від Блоку Петра Порошенка.
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* За результатами підрахунку 99,4% протоколів
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КОМЕНТАРІ ЕКСПЕРТІВ ЩОДО
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ

Віктор ШЛІНЧАК, президент «Українських
медійних систем»

ДЕСЯТЬ НАЙСВІЖІШИХ
ВИСНОВКІВ ЩОДО
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ
ВИБОРІВ:

1. Не хочу писати,
що результат деяких
партій особисто для
мене був прогнозованим, але в офісі лежить
папірчик, де я написав
цифри. Лише Яценюку
не додав 5% і «Свобода» за моїми відчуттями могла набрати не
більш як 4%. Усі решта
– плюс-мінус один відсоток (порівнюю з даними Національного екзит-полу).
2. Те, що команда Яценюка прийшла другою, ще не означає, що саме він стане прем’єрміністром. Бо «час єднатися» ще не дорівнює
об’єднанню Порошенка і Яценюка. Найцікавіші
інтриги щодо коаліції будуть попереду. Треба почекати ще картину з округів. Після цього можна
буде розкладати остаточний коаліційний пасьянс.
2-а. Частина голосів Блоку Порошенка перетекла до «Народного фронту» тільки тому, що
поки Яценюк, Турчинов і Порошенко вважаються членами однієї команди, а не конкурентами.
Особливо цікавий цей феномен в тому плані, що
Яценюк де-факто вів президентську кампанію:)
3. Ляшко «здувся», бо вибрав занадто високий темп на старті. До того ж він, як і Тимошенко, виступав за продовження війни. Суспільство
втомилося не тільки від новин про АТО (більшість взагалі подумки згодна подарувати області
Росії, аби йти в Європу без баласту), а й від політиків, які не відчувають суспільні настрої.
4. Тимошенко вже не гратиме важливої ролі
в українській політиці, бо вона поступово маргіналізується. Вона втрачає головне – здатність
зачаровувати, як раніше. На її заміну приходять
нові жіночі обличчя.
5. Влада, яка йшла кількома колонами (Блок
Порошенка, «Фронт Змін» і «Свобода») разом
набрали понад 50 відсотків голосів. Це означає,
що тепер є всі можливості провести реформи,
які назріли. Якщо цього не буде зроблено, будуть
нові вибори й нові результати.
4. Проєвропейські сили отримали конституційну більшість голосів виборців у голосуванні
за партійними списками.
5. Більшість виборців підтримала курс нинішньої влади на мирне врегулювання ситуації
на Донбасі.
6. Уперше з часів незалежності в парламенті
не буде комуністів. Сподіваюся, вони підуть в небуття разом з поваленим на Бесарабці Леніним.
7. У боротьбі за право бути «третьою силою»
«Самопоміч» була більш переконливою, ніж
Анатолій Гриценко. «Конструктивна опозиція»
перемогла «агресивну опозицію». Гриценко тепер
буде опонентом уже поза стінами парламенту.
8. Опозиційний блок «з’їв» «Сильну Україну» Тігіпка, бо що більше Тігіпко заявляв, що
він опозиціонер, то більше стиралася межа між
«Сильною Україною» і Опозиційним блоком.
Упевнений, що багато хто буде розчарованим,
коли зрозуміє, що Тігіпка немає в списку Опозиційного блоку.

9. Також була прогнозованою невисока явка
на виборах – це означає, що люди не відчувають
особливої загрози, тому не мобілізуються, як це
було на виборах Президента.
10. Якщо цей парламент не виконає покладених на нього функцій, він помре ще швидше за
попередній.
Віталій ЧЕПИНОГА, PR-фахівець

10 ВИСНОВКІВ-РЕЗУЛЬТАТІВ
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ
ВИБОРІВ

1. Уперше в історії
незалежної України у
Верховній Раді не буде
комуністів. Можливо,
це найголовніший результат. Владімір Ілліч
Лєнін, який цілу зіму
невтомно падав додолу з п’єдесталів по всій
країні, утащив з собою
в історичну преісподню
і Петра Симоненка с сотоваришчамі…
2. Програми політичних партій, по суті, нікого не цікавлять. Людям подобається елементарна
конкретика. «Народний фронт», який посідає
перше місце на виборах, не обіцяв, по суті, нічого, окрім збереження Арсенія Яценюка на посаді
Прем’єр-міністра. Такий самий «фокус» уже провертала Юлія Володимирівна на дострокових виборах у 2007 році.
3. Східні області голосують за Партію регіонів, в які одежі вона не вдягалася б, хоч ти їм
кіл на голові теши… Це «дисциплінований виборець», який голосує стабільно. Був варіант,
що схід підримає Тігіпка і «Сильну Україну», але
«виробничий» та інформаційний ресурс вивели
на перше місце в регіоні «Опозиційний блок». І
не варто робити з цього трагедію чи навіть драму.
Такі виборці, такі області, така політична культура регіону – що зробиш. Ну – буде опозиція в
Раді, то й що? Говорять, що ширший спектр політичних сил, представлений у владі, то здоровіше
суспільство. В принципі, було б непогано, щоб
на противагу опозиції в парламенті була представлена партія «Свобода» або «Правий сектор»,
але… Не склалося…
4. Українці не готові голосувати за партії відверто націоналістичного спрямування войовничого типу – за «Свободу» чи за «Правий сектор».
Очевидно, у виборця є певні побоювання, що це
якось загострить ситуацію в країні, а йому цілком вистачає і щоденних новин з гарячого Донбасу.
5. Також український виборець перестав
голосувати за «партії Шустера». Маю на увазі
політичні шоу-проекти, засновані на епатажі,
популізмі і пафосі. Значно нижчий, ніж очікувалося, процент партії Олега Ляшка і мінімальний
результат «Батьківщини» – тому підтвердження.
6. Київ продовжує визначати прогресивні політичні тенденції в країні. Говорю це в жодному
разі без образи на адресу інших регіонів. Нова
«Самопоміч» виборола в столиці друге місце і
набрала майже стільки ж голосів, як і президентський блок. А партії Олега Ляшка Київ дав найменший результат по країні.
7. В країні є несамовитий запит на нові обличчя, нові проекти, нові принципи. Високий
результат тієї ж таки «Самопомочі» це доводить.

Люди готові голосувати за нове, навіть особливо
не розбираючись, що це за проект і хто за ним
стоїть. Та й сам «Народний фронт» був заснований буквально у останні дні перед проголошенням початку виборчої кампанії.
8. Мажоритарні округи, як і раніше, продаються. По суті, вони являють собою локальні
центри електоральної корупції. Майже всі одіозні мажоритарники, які балотувалися в одномандатних округах, пройшли до парламенту. Це
свідчить як про готовність виборця до «продажу» голосів, так і про порочність мажоритарної
системи взагалі. Менталітет не проп’єш, так сказать. Особливо це видно по Центральній Україні,
де виборець голосує одним бюлетенем за патріотизм та європейський вибір, а іншим – за кульок
гречки. На всякий случай…
9. Люди досить швидко втомлюються від обіцянок і від політики взагалі (явка на парламентських виборах була найнижчою). Їм потрібен
результат. Радикальні зміни в країні за останній
рік тягнуть за собою радикальні вимоги до еліт.
І політикам треба на це зважати, бо політична
втома суспільства загрожує перерости в апатію,
а потім у злість.
10. Попри масу старих облич, цей парламент
буде кардинально оновлений. У Раді 8-го скликання буде багато людей, які ще до обрання формували і формуватимуть далі громадську думку… Все залежить від того, чи зможуть «нові»
здолати «старих»… Мова не лише про людей,
але й про принципи. Якщо «нові» не здолають
інерцію політичних традицій, укорінених ще в
радянському минулому, то цей парламент буде
«коротким»… Можу передбачити, що у випадку
розвитку ситуації за «старими» сценаріями ми
побачимо доволі масове самоскладання мандатів «новими» депутатами. Це дискредитує новий
парламент і зробить його приреченим.
Дмитро ЯБЛОНОВСЬКИЙ, соціолог
За
результатами
екзит-полів, найбільше
запитань має бути до
свого штабу в Петра Порошенка. На мою думку,
регіональні штаби або
переоцінили силу бренду партії, або навмисне
вирішили на ній заробити.
Партія
показала
найбільше
зниження
кількості прихильників
за результатами екзитполів порівняно з останнім соцопитуванням.
Мені здається, що бренд самого Президента як
лідера партії так само сильний, а проблема в мажоритарників.
Парасолькового бренду партії в багатьох випадках виявилося недостатньо, щоб забезпечити
перемогу в окрузі. Привабливіших кандидатів
розібрали, можливо, більш щедрі політсили. І
мультиплікативний ефект більш сильного бренду кандидата і нехай слабшого, але також позитивного бренду партії-конкурента виявився вищим, ніж партійний рейтинг БПП, помножений
на нульовий рейтинг деяких висунутих ним мажоритарників.
З одного боку, сильний парасольковий бренд
партії додає привабливості кандидату від політсили. Але є і зворотний вплив – невдало вибраний кандидат в окрузі може віднімати рейтинг у

партії. І необов’язково, щоб це був одіозний колишній регіонал. Йому достатньо бути ніяким. А
таких, за моїми дуже поверхневим спостереженнями, було досить багато.
Голосуючи за мажоритаркою за висуванця
партії-конкурента, частина виборців може вирішити голосувати за партійними списками за
силу, яку він представляє. Особливо та частина,
яка на момент проведення останнього перед виборами соцопитування ще не визначилася або
навіть, можливо, спочатку планувала голосувати
за БПП. У цьому випадку партія не тільки програє округ, але і втрачає потенційні голоси за
партійними списками.
P.S. Після бійки кулаками не махають, але не
за горами наступні вибори. А тому не зайвим
буде для перевірки гіпотези детально проаналізувати результати виборів, а також по гарячих
слідах провести дослідження поведінки виборців, щоб трохи краще розібратися в причинах
електоральних втрат.
Андрій КОСЕЦЬКИЙ, соціолог
Думаю, що це найнесподіваніші результати виборів для соціологів за всю історію
електоральних опитувань. Завжди були 1-2
партії, які покращували
свій результат порівняно з останніми опитуваннями, але не в таких
масштабах, як зараз.
У 2012 році сюрпризом став високий результат «Свободи» і комуністів. Батьківщина кілька разів отримувала більше від прогнозованого.
Важливо, щоб політики і соціологи розібралися в причинах таких результатів. Ось що я думаю з приводу факторів успіху або провалу.
Блок Петра Порошенка (БПП) – несподівано
низький результат. Сумніваюся, що це падіння
підтримки президента. Моя гіпотеза – багато хто
подумав, що ми ж Порошенка вже вибрали президентом, хочемо і інших підтримати теж.
«Народний фронт» (НФ) – найбільша загадка
для мене. Очевидно, що отримали великий шматок електорату БПП, але не дуже зрозуміло чому.
Можливо, люди подумали, що «коней на переправі не міняють».
«Самопоміч» взяла весь протестний електорат, який хоче оновлення влади. Ефект «нової
партії» + рекламна підтримка. Насправді їхній результат – це надії українців на «жити поновому». По ходу, з’їли рейтинг «Громадянської
позиції» (ГП) і трохи взяли у БПП.
Причиною провалу «Сильної України», крім
невиразності лідера і відсутності меседжу, може
бути також низька явка серед колишнього електорату Януковича.
До з’яви «Самопомочі» у ГП було 9-10% за
опитуваннями. В очах виборця вони вже стара партія + забракло грошей на рекламну підтримку. Можливо, вкидання компромату на ТВканалах зіграли роль.
Щодо «Свободи», то сподіваюся, що вони поліпшили свій результат за рахунок Ляшка.
У ОпоБлоку, хоч багато хто дивується, цілком очікуваний і нормальний результат. Могло б
бути й більше, якби явка серед колишнього електорату Януковича була вищою. Багато виборців
Януковича кардинально не поміняли свої погляди. Для них Майдан – це зло.
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10 РОКІВ: ВІД МАЙДАНУ ДО МАЙДАНУ
Віталій ЧЕПИНОГА

У

2004 році було створено
єдиний демократичний
штаб кандидата Віктора
Ющенка. Знаходився він на Подолі.
Потім Ющенка отруїли, чи сам він
якось отруївся, хто його зна. За
рейтингами ми перемагали. Але
всі розуміли, що так просто нам
перемогу не віддадуть. Посилено
вивчали виборче законодавство.
Я не провидець, але тоді казав, що
варто вивчати не закони, а схеми
підземних комунікацій на Майдані.
Ківалов оголосив президентом
Януковича. Почав збиратися Майдан. Я ставився до його потенціалу
скептично. Були плани протестів, але
ніхто точно не знав, скільки прийде
людей. Наступного дня після «перемоги» Януковича зустрів в «Маямі
блюз» Славка Вакарчука. Він сказав:
«Все буде добре! Ми переможемо!» Я
повірив. Через кілька днів на Майдані
було пів-України. Були плани штурму. Юлія Тимошенко вела переговори
з керівництвом внутрішніх військ і
збройних сил. Військові почали вагатися. Кучма підтримував Януковича,
але так, «спустя рукава»… Стало зрозуміло, що можна їх «дожати».
Ющенко хотів бути президентом,
але не хотів боротися. Його треба було
силоміць підіймати на боротьбу майже кожен день. Дожали.
Регіонали повтікали і позабивалися
під плінтус. «Вижившиє» голосували за
Тимошенко-прем’єра. Янукович ходив
на допити в прокуратуру. З них ржали.
Було понятно, що їх час кінчився і вони
ніколи не повернуться до влади.
Юля хотіла бути прем’єром. Такі
були домовленості. За кілька днів
після третього туру я повіз її на ефір.
Юля була розстроєна. Ющенко хотів
прем’єром Порошенка, а Юлю – на
РНБО. Юля в РНБО не хотіла. Перед
візитом до Москви Ющенко призначив Юлю в. о. прем’єра.
Ющенко і Юля дружили. Дня два.
Потім почали лаятися. Ющенко матю-

кався. Потім була попитка «заговора» і
ультиматум Ющенка: прибрати з уряду Томенка, Терьохіна і Турчинова – з
СБУ. І заткнуться. З ультиматумом не
погодилися. Потім була відставка.
Коротка, безпощадна і безглузда війна в демократичному таборі.
Прем’єрство Єханурова. Регіонали
почали розуміть, що «не все потєряно». Вибори 2006 року. Більшість у
демократів. Зрада Мороза. Янукович
прем’єр. Позорний Універсал. Назрівання революційної ситуації. Дострокові вибори 2007 року.
Юля прем’єр. Все заново. Та ж сама
історія. Ті ж самі інтриги. Ті ж самі
сварки. Спроби домовитися з регіоналами і створити «широку коаліцію».
На день народження в травні я поїхав
до Італії. Дзвінок від Абдуліна з проханням терміново приготувати тези на
завтра – на презентацію «ширки». Подзвонила Юлія Мостова і сказала, що
«широка коаліція» – це полний абзац.
Я сказав: «Не переживай, ніякої коаліції не буде, побачиш»… Ну, тези написав. Таке гавно якесь пафосне. Коли сам
ідей не поділяєш, то не пишеться…
Група Сергія Львочкіна розуміла,
що з Юлею їм ловити нєфіг. І вообще

Вадим Фульмахт, для «Хвилі»
Тимошенко і «Свобода» у 2012 році набрали
сумарно в районі 70% (!) голосів галичан, а через
всього два роки не дотягнули до 15%. Чому це
сталося? У чому причина такого грандіозного
провалу?
Зрозуміло, що свободівці і Юлія Володимирівна банально втомили. Але чи тільки в цьому
справа? Я думаю, що 70% в 2012 році не є заслугою Тимошенко і «Свободи». Ці 70% належать іншій людині – Януковичу. Такий у нього був антирейтинг. Тобто 30-35% галичан були зачаровані
«Свободою», вони просто хотіли, щоб хоч хтось
жорстко протистояв регіоналам у ВР. Аналогічно
40% проголосували за Юлію Володимирівну не
тому, що вірили в її казки. Просто вони вважали,
що тільки Тимошенко може зупинити Віктора
Федоровича.
І що тепер? Більше немає Януковича, отже,
Тимошенко і «Свобода» більше не потрібні масовому виборцеві. І тепер ми бачимо їхній реальний рейтинг. А для боротьби з Путіним, на думку
виборців, потрібні інші політики.
Що буде з Тимошенко і «Свободою» далі?

це буде така коаліція – що тільки попробуй повернуться спиною. Колєсніков і Клюєв думали інакше. Ну, вони
програли. Янукович втік у Лавру і сказав, що ширки не буде…
Подзвонила Юля і спитала: «Что
делать?» «Нічого, – кажу, – дєлать уже
на треба». «Нє, треба строчно записать «Звернення до народу»… Ну, треба – так треба. З того звернення вже
ніхто нічого не пам’ятає, кроме Юліної репліки про раптово згаслий текст
на суфльорі: «Пропало всьо».
Президентські вибори. Штаб
Тимошенко. В принципі, можна було
виграти. Але – караул устал. За моїми враженнями, всім все просто набридло. Вся ця постоянна «священная
война» за непонятно шо… Думали
так: Янукович – то й Янукович, хрен
з ним. Він уже помінявся… Хрен він
помінявся…
Прийшов Янукович, а Юля сіла
в тюрму. Янукович зразка 2010-го і
2012-13 року – це абсолютно різні два
президенти. Спочатку він питався керувати країною. Але за два роки йому
президентство просто набридло. Він
стрибав по пенькам, ходив на охоту і
грав у теніс. Країну було подаровано

старшому сину і Арбузову. Стратегією занімався Клюєв… Вони тримали
Януковича в «теплій ванні»… Про те,
що відбувається з країною, він був абсолютно не в курсі.
Влітку 2011 року покійний Юрій
Анатолійович Левенець (дуже розумна людина) сказав мені: якщо Янукович так буде керувати країною, як зараз, то через два роки його винесуть
на вилах… «Ну-ну, – подумав я, – канєшно». Янукович тоді виглядав як
один із самих сильних і непохитних
президентів Європи.
Європа була готова дати асоціацію, хоч і розуміла, з ким зв’язується.
Путін був проти. Коли все було готово, стало відомо, що Янукович асоціацію не підпише.
Мустафа написав пост і сказав, що
треба брати чай і йти на Майдан. В цьому Майдані я теж сумнівався. Всі сумнівалися. Євромайдан поступов сходив
на «нєт». Опозиція не знала, що з ним
робить і куди його вести. На щастя, народ іноді розумніший, ніж політики.
Обично це бува раз на сто-двісті років.
Але нам повезло – раз на десять…
Побили студентів. Я вранці прочитав новину на УП червоним шриф-

том: «Льовочкін подав у відставку», я
сказав: «П***ц «батє»…
Потім була Таня Чорновіл, автомайдан і безглузді спроби розігнати
народ силоміць. Це тримало Майдан в
тонусі. Потім почали вбивати людей. І
стало ясно, що це вже не мітинг. Це вже
– війна… Війна, яку Янукович, скоріш
за все, програє… Одного холодного
зимового дня я йшов по Лютеранській
і почув розмову між двома пацанами,
одягнутими в форму «Беркуту». Форма була на чотири розміри більша, ніж
їм положено. Згадався Гітлер, який вітав «гітлер-югенд» навесні 1945 року,
напутствуя їх перед захистом Берліна.
Гітлер-югенди плакали. «Беркутівці» не плакали, але один з них казав:
«Пашол он на х*й, етот Януковіч, єслі
чесно»…
Опозиція підписала якийсь абсолютно ненужний меморандум з Януковичем. Про вибори восени 2014го… А я написав на ФБ: або Янукович
сьогодні подасть у відставку, або післязавтра його повісять на Майдані…
Вночі Янукович утік, хоч і навряд чи
про це прочитав.
Юля вийшла з тюрми і поїхала на
Майдан. Вона ще не розуміла, що повернулася до іншої країни. Цього робити було не варто…
Турчинов зустрівся з Юлею і сказав, що їй балотуватися в президенти,
мабуть, не треба. Юля сприйняла це
як зраду.
Вона поїхала до Берліна, в «Шаріте», і запросила мене до себе поговорити. На днях до неї повинен був
завітати Петро Олексійович. Потім
з’явилися рейтинги, і Петро Олексійович вирішив, що їхати в «Шаріте» вже
не обов’язково…
Потім були вибори. І одні, і другі…
Регіонали під плінтусом, Янукович «в бєгах», ми з них сміємося і нам
здається, що вони вже ніколи не повернуться… Так ми колись уже думали. Але сподіваємося, що історія повторюється двічі. Але не тричі. Бо то
вже занадто…
Так і пройшло десять років з моїх
вражень…

ПРИЧИНИ ПРОВАЛУ «БАТЬКІВЩИНИ»
І «СВОБОДИ» НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ

Юлія Володимирівна – це політик вчорашнього дня, тому в неї шансів повернутися у реальні претенденти на владу вже немає. Цілком
можливо, що в наступному парламенті ми вже
не побачимо партію «Батьківщина».
«Свобода», судячи з усього, не потрапить до
нинішнього парламенту за списками, і це може
зіграти їй на руку в майбутньому. Є великі сумніви в тому, що нинішня Верховна Рада протримається довше, ніж попередня. І Тягнибок скоро
обов’язково скаже, мовляв, подивіться, як голосує парламент без нас! Але навряд чи «Свобода»
коли-небудь повторить свій успіх 2012 року, навіть якщо позбудеться одіозних персоналій на
кшталт Мірошниченка та Фаріон.
З приводу успіху опозиційного блоку.
Хотів би також зазначити, що і Тимошенко,
і «Свобода» володіли колосальним антирейтин-

гом на південному сході. У цьому сенсі нинішній
парламент має не такий страшний для електорату Януковича вигляд, як багато хто очікував.
І якщо у Яроша й комбатів вистачить розуму не
влаштовувати ритуальні мордобої з «Опоблоком» (і один з одним), то легітимність парламенту в очах південного сходу виросте.
Не треба забувати, що високі рейтинги «Опоблока» в певних регіонах України пояснюються
тими ж причинами, за якими галичани голосували в 2012 році за «Свободу» і «Батьківщину». Люди не стільки вірять Шуфричу і Добкіну,
скільки хочуть, щоб хоч хтось опирався силам
Майдану. Аж ніяк не всі, проголосувавши за
«Опоблок», є ідейними ватниками. Так само й не
всі виборці «Свободи» в 2012 році були націоналістами. Це всього лише протестне голосування.
Дуже важливо це розуміти.

Не можна не відзначити перемогу «Народного Фронту» над Порошенком саме в західних
областях.
Я думаю, це пояснюється двома причинами.
Перше: загальне розчарування у зв’язку з нездатністю Порошенка залагодити проблему Донбасу й
підвищити ефективність управління армією. Галичани розраховували на більш рішучі і успішні дії.
Друге: західні області вкотре підтримують
систему стримувань і противаг. Вони банально хочуть послабити позиції Президента, щоб
йому було складніше підім’яти все під себе в стилі Януковича. Тобто це знову антирейтинг. Але
якщо на сході антирейтинг дістався «Опоблоку»,
то на заході його отримали «НФ» і «Самопоміч».
Хмари над Петром Олексійовичем згущуються –
розчарування приходить ще швидше, ніж було
колись з Ющенком.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

7 ЛИСТОПАДА
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
21.00, 02.40, 01.35 Новини
07.45 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.40, 19.00 Про головне
10.30 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
11.05 Чоловічий клуб. Міксфайт.
Елітні бої
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.20 Час-Ч
13.50 Хто в домі хазяїн?
14.10 Дитячі історії. «Маленький
прибулець»
14.30 Казки Лірника Сашка
14.40 Театральні сезони
15.15 Віра. Надія. Любов
16.05 Euronews
16.25 Музичне турне
17.35 Д/ф
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.30 Новини (із
сурдоперекладом)
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер LIVE (ч.1)
21.40 Шустер LIVE (ч.2)
00.00, 01.00 Підсумки
00.25 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.55 ТелеАкадемія
03.15 Телевистава «Три ідеальні
подружжя»

СУБОТА

8 ЛИСТОПАДА
УТ1
07.00 Шустер LIVE
11.25 Подорожуй першим
12.00 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
12.50 Світло
13.25 Хочу бути
13.45, 15.30 Д/ф
14.40 Нотатки на глобусі. Дубаї
15.10 Українського роду
15.55 В гостях у Д.Гордона
16.55 Чоловічий клуб. Бокс.
Міксфайт
18.00 Чоловічий клуб
18.30 Книга ua
19.10 ДНІ НІМЕЦЬКОГО ТБ НА
ПЕРШОМУ. Х/Ф «ТЕЛЕФОН
ПОЛІЦІЇ 110: КРИВАВА
ВУЛИЦЯ»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Моя країна
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи. Підсумки
00.05 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
01.50 Музичне турне
02.55 Х/Ф «ТЕЛЕФОН ПОЛІЦІЇ
110: КРИВАВА ВУЛИЦЯ»

НЕДІЛЯ

9 ЛИСТОПАДА
УТ1
07.30, 00.05 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.00 Як це?
09.25 Хто в домі хазяїн?
10.10 Х/Ф «МРІЯ
ПОПЕЛЮШКИ»
12.00 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
12.50 Православний вісник
13.30 Школа Мері Поппінс
13.45, 16.00 Д/ф
14.40 Фольк-music
17.00 Театральні сезони
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.30 Подорожуй першим
19.10 ДНІ НІМЕЦЬКОГО ТБ НА
ПЕРШОМУ. Х/Ф «ТЕЛЕФОН
ПОЛІЦІЇ 110: ХИЖІ ПТАХИ»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.05 Моя країна
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.25 Х/Ф «ТЕЛЕФОН ПОЛІЦІЇ
110: ХИЖІ ПТАХИ»

Хроніки ЛЮБАРТА
№30 (193)
1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30 «ТСН»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь » 08.35
«Чистоnews» 09.40 «Чотири
весілля - 3» 10.55 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка - 4»
13.20 «Шість кадрів» 13.50, 14.50
«Сімейні мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 04.05 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4» 20.20
«Мультибарбара» 21.00
«Вечірній Київ» 22.50 «Світське
життя» 23.55 Х/Ф «БАНДИ
НЬЮ-ЙОРКА» 02.45 Х/Ф
«СМЕРТЕЛЬНИЙ ДЗВІНОК»

2+2
06.40 Т/с «Мисливці за
старовиною»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ЗВОРОТНЬОГО
ШЛЯХУ НЕМАЄ»
14.40 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
17.00 «СуперОблом.UA»
19.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВИЙ РІВЕНЬ»
22.00 Х/Ф «ПРИРОДЖЕНИЙ
ГОНЩИК»
00.00 Х/Ф «ВАЙВЕРН.
КРИЛАТИЙ ДРАКОН»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі» 09.00
«Світське життя»
10.05, 02.45 Х/Ф «СТЕЖКА
ВЗДОВЖ РІЧКИ»
14.05 «Вечірній Київ»
16.05, 21.20 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
20.15 «Українські сенсації»
23.30 «Квартал і його команда»
00.30 Х/Ф «ПРАВДИВА
БРЕХНЯ»
05.45 Телемагазин

2+2
07.15 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
08.40 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30, 21.30 «Люстратор 7.62»
10.00 «облом.ua новий сезон»
11.00 Т/с «По гарячих слідах»
19.20 ЧУ 12 тур. «Чорноморець»
- «Ворскла»
22.30 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ. ЕП.
2. АТАКА КЛОНІВ»
01.25 Х/Ф «КАРНОЗАВР-3»
02.40 Х/Ф «ВБИВСТВО У
ЗИМОВІЙ ЯЛТІ»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі» 09.00 «ЛотоЗабава» 10.15 «ТСН» 11.00 «Світ
навиворіт - 3: Танзанія, Ефіопія»
12.00 «Ескімоска - 2: пригоди в
Арктиці» 12.10 «Маша і ведмідь»
13.40 «Інспектор Фреймут»
15.25 «Територія обману»
16.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ» 18.25 «Українські
сенсації» 19.30, 04.30 «ТСНТиждень» 21.30 «Хоробрі серця»
23.20 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ»
01.40 Х/Ф «ТЕАТР КРОВІ»

2+2
06.30 Журнал Ліги Чемпіонів
УЄФА 2014-2015 07.00, 16.00
«Королі Рингу» Бої за чемпіонські
пояси за версією WBA, IBF,
WBO Бернард Хопкінс - Сергій
Ковальов, В’ячеслав Глазков Дарнелл Уілсон 10.00, 23.15
«Богатири» 11.00 «Люстратор
7.62» 12.00 «Бушидо» 13.50 ЧУ 12
тур. «Волинь» - «Олімпік» 19.15
ЧУ 12 тур. «Динамо» - «Карпати»
21.30 «Профутбол»
00.15 Х/Ф «ПРИРОДЖЕНИЙ
ГОНЩИК»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення Мухтара»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Каяття»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.40 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Щастя з пробірки»
20.00, 03.55 «Подробиці»
20.30 «Чорне дзеркало»
23.00, 04.25 Т/с «У зоні ризику»
02.20 Х/Ф «ТУРБУЛЕНТНІСТЬ»

МЕГА
08.40, 09.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Африка. Конго 12.20
Найнебезпечніші тварини.
Пустелі та степ 13.10, 18.30,
23.40 Шукачі неприємностей
15.00 Правила життя. Руйнівний
ремонт 15.50 Сучасні дива.
Свинець 16.40, 17.30 Полювання
на вбивць 20.20 Секретні
території. Зірки космічного рока
21.10 Секретні території
22.00 Африка. Сахара 22.50
Смертельна зустріч. Рибаелектрошок 00.30 Покер. The Big
Game 01.20 Таємниці століття.
Володимир Маяковський

ІНТЕР
07.10, 08.00 «Школа лікара
Комаровського»
08.20 Програма «Чорно-біле»
09.30 «Новини»
10.00, 01.55 Х/Ф
«БІЛОРУСЬКИЙ ВОКЗАЛ»
12.05, 03.30 Т/с «Поговори зі
мною про кохання»
16.00 Т/с «Надія»
20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт «Місце зустрічі»
22.25 Т/с «Двадцять років без
кохання»

МЕГА
08.40, 09.30 Вражаючі кадри
10.30 Останні дні Анни Болейн
11.30 Казкові замки короля
Людвіга II 12.30 Королівський
Лондон 13.30 Африка. Мис
14.30 Африка. Сахара 15.30
Дикі острови 16.30, 17.30, 18.20
Далеко і ще далі 19.20, 20.00
Секрети звичайних речей 21.00,
22.00, 23.00 100 років війни
00.00 Цікаві досліди 00.50 Акули:
кров у воді 03.50 Напад акули:
інструкція з виживання
04.20 Вбивчі інстинкти

ІНТЕР
08.00 «уДачний проект»
08.35 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
11.00, 21.55 Д/ф
12.10 Концерт «Місце зустрічі»
14.10 Х/Ф «В ОЧІКУВАННІ
ВЕСНИ»
16.10 Т/с «Кохання несподіване
нагряне»
20.00, 03.55 «Подробиці тижня»
23.10 Програма «Чорно-біле»
00.15 Т/с «Надія»

МЕГА
08.10, 09.00 Вражаючі кадри
10.00, 11.00, 12.00 100 років
війни 13.00, 14.00, 15.00 Дикі
острови 16.00, 17.00 Далеко і ще
далі 18.00 Формула-1. Гран-прі
Бразилії 20.00 Секретні території.
21.00 Секретні території. НЛО.
Шифровка з дна океану 22.00
Останні дні Анни Болейн 23.00
Казкові замки короля Людвіга
II 00.00 Королівський Лондон
01.00 Шукачі. Заповіт мільйонера
01.40 Шукачі. Прокляття кам’яної
принцеси 02.20 Шукачі
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СТБ
05.50 У пошуках істини
06.30 Х/Ф «ЗМІЄЛОВ»
08.15 Х/Ф «КОХАННЯ НА ДВА
ПОЛЮСИ»
10.10 Х/Ф «МІСЦЕ ЗУСТРІЧИ
ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Національне
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
00.20 «Куб - 5»
02.10 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.35 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
13.15, 04.45 Т/с «ОСА»
18.00, 05.25 Т/с «Красуня Ляля»
21.00 Т/с «П’ятницький 4»
23.00 Події дня
23.30 Хочу до Меладзе
02.20 Щиросерде зізнання
02.40 Т/с «Форс мажори 2»

СТБ
06.25 Х/Ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
15.05 «Зважені та щасливі - 4»
19.00 «Х-Фактор - 5»
23.10 Т/с «Коли ми вдома»
00.20 «Х-Фактор - 5 Підсумки
голосування»
01.30 «Детектор брехні - 6»
02.35 Х/Ф «ПРИБОРКУВАЧКА
ТИГРІВ»

ТРК УКРАЇНА
06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 03.30 Події
07.15, 09.15 Т/с «Інтерни»
09.50 Один за сто годин
11.00 Х/Ф «ДРУЖИНА
ШТІРЛІЦА»
13.00, 15.20 Т/с «Висока кухня»
17.15, 19.40 Т/с «Тілі-тілі тісто»
22.00 Х/Ф «45 СЕКУНД»
00.00 Х/Ф «ЗАГУБЛЕНІ В
ЛІСАХ»
01.50, 04.10 Т/с «Розумник»
05.50 Щиросерде зізнання

СТБ
05.05 Х/Ф «ПРИБОРКУВАЧКА
ТИГРІВ»
06.40, 10.50 «МастерШеф - 4»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
13.05 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 14»
21.10 «Один за всіх»
22.20 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
23.25 Х/Ф «МОСКОВСЬКІ
СУТІНКИ»
01.20 Х/Ф «ШИРЛІ-МИРЛІ»
03.50 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
07.10 Т/с «Висока кухня»
11.00 Т/с «Тілі-тілі тісто»
14.50 Х/Ф «45 СЕКУНД»
16.55 Футбол. Чемпіонат України
«Шахтар» - «Дніпро»
19.00, 05.25 Події тижня з
Олегом Панютою
20.45 Хочу до Меладзе
22.30 Comedy woman
23.30 Великий футбол
01.30 Т/с «ОСА»
02.20 Х/Ф «ЗАГУБЛЕНІ В
ЛІСАХ»
03.55 Х/Ф «ДРУЖИНА
ШТІРЛІЦА»
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ICTV
04.50 Служба розшуку дітей
04.55, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.35, 08.00 Т/с «Літєйний»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.30, 13.20 Т/с «Снайпер. Зброя
відплати»
14.40, 16.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Кріт
22.15 Х/Ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
00.40 Х/Ф «ХРЕСТ»
02.25 Х/Ф «ФОТОВИТРИМКА»
03.50 Т/с «Карадай»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Служба розшуку дітей
05.53, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди мисливців
за привидами»
07.00, 18.00, 01.35 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.50 Т/с «Вороніни»
18.20, 05.15 Абзац!
19.00 Супермодель по-українські
21.00 Проект Перфект №11
22.15 Герої та коханці №5
01.40 Х/Ф «НАПАД НА 13
ДІЛЬНИЦЮ»
03.20 Т/с «До смерті гарна»
04.05 Зона ночі

Х/Ф «ЗАМКНЕНИЙ»

ВІВТОРОК

Країна: США, 2010
23.30
Жанр: бойовик
Режисер: Деніел Зірілі
У ролях: Тоні Шина, Дейв Фенной, Вінні Джонс,
Двайр Браун, Ленс «Змій» Картрайт
Денні змушений взяти участь у боях в «клітці», які
проводять у в’язниці суворого режиму між ув’язненими.
За допомогою Ірвінга, колишнього чемпіона змішаних
бойових мистецтв, Денні розробляє план втечі, але він
спрацює лише у випадку, якщо чоловік зможе перемогти у бою і вийти живим із «клітки»...

ICTV
05.40, 12.45 Факти
06.15 Х/Ф «ЕКВІЛІБРІУМ»
08.00 Останный шанс
08.55 Дістало!
10.00 Громадянська оборона
11.00 Інсайдер
12.00, 13.00, 20.10 Т/с «Інкасатори»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
22.15 Х/Ф «ОСТРІВ»
01.00 Х/Ф «ВЕЛИКА КРАДІЖКА»
02.25 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ КУШ»

НОВИЙ КАНАЛ
10.00 Стажисти №3
12.15 Т/с «Родина 3D»
14.10 Хто Зверху?-3 №9
16.10 Т/с «Вороніни»
18.45 М/ф «Геркулес»
20.40 Х/Ф «МЕСНИКИ»
23.35 Стенд Ап Шоу
00.35 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНИЙ
БЛОКБАСТЕР»
02.05 Т/с «До смерті гарна»
04.20 Зона ночі
05.20 25-й кадр
05.25 М/с «Барбоскіни»

Х/Ф «БАНДИ НЬЮ-ЙОРКА»

Країна: США, 2002
Жанр: драма
Режисер: Мартін Скорсезе
У ролях: Леонардо ДіКапріо, Деніел Дей-Льюїс, Камерон Діас, Ларрі Гільярд-мол., Лорі Вентр, Алан МакМахон, Сай-Кит Юнг, Шон Гилдер, Річард Грем, Річард
Стрейндж, Девід Бамбер, Барбара Буше, Майкл Бірн,
Люсі Девенпорт, Кіран Херлі, Джон Сессіонс
Нью-Йорк середини дев’ятнадцятого століття
розривали на частини жорстокі розбірки бандитських
угруповань, що стояли в ар’єргарді політичних партій.
Однією з найбільш нелюдських банд «корінних американців» керував Білл М’ясник, якого прозвали так за віртуозне володіння ножем. В одній із сутичок він вбиває
Проповідника Велона – голову угруповання «ірландців»
«Мертві кролики» – перед очима в його малолітнього
сина. Через 16 років Амстердам Велон повертається в
рідний квартал з єдиною метою – помститися.

ICTV
05.50 М/ф «Битва за Камелот»
07.05 Анекдоти по-українськи
07.50 Зірка YouTube
09.05 Козирне життя на дачі
09.30 Дивитись усім!
10.30 Кріт
13.00 Т/с «Чужий район»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
22.10 Х/Ф «ІНШИЙ СВІТ-3.
ПОВСТАННЯ ЛІКАНІВ»
23.55 Х/Ф «ЕКВІЛІБРІУМ»
03.20 Замочені

НОВИЙ КАНАЛ
07.40 М/ф «Великий бій
Астерікса»
09.00 М/с «Дракони: Вершники
Дурня»
11.35 М/ф «Геркулес»
13.25 1000 жіночих бажань
14.25 Хто Зверху?-3 №10
16.25 Проект Перфект №11
17.40 Х/Ф «МЕСНИКИ»
20.40 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ
СУПЕРМЕНА»
23.45 Х/Ф «ПРИНАДИ»
01.45 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНИЙ
БЛОКБАСТЕР»

Х/Ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»

Країна: США, Австралія, 2014
Жанр: фентезі
Режисер: Стюарт Бітті
У ролях: Аарон Екхарт, Івонн Страховськи, Білл
Найі, Кейтлін Стейсі, Джай Кортні, Міранда Отто, Кевін Грев’є, Аден Янг, Деніз Акденіз, Кріс Пенг
Монстр Адам, якого створив Франкенштейн, завдяки своїм унікальним генам доживає до наших днів.
Опинившись у похмурому готичному Метрополісі, він
потрапляє у саму гущу вікової війни між двома кланами безсмертних істот.
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КІНОРЕЦЕНЗІЯ

Я

ÐÎÇÂÀÃÈ

Хроніки ЛЮБАРТА

Алла САДЕЦЬКА

к і слід було очікувати, восени,
напередодні оскарівської
гонки, на екрани вийшло кілька
вартісних, переважно «розмовних»,
драматичних картин. Деякі з них із
часом забудуться, а деякі осядуть,
якщо й не в історії кіно, то принаймні
в пам’яті глядачів. Так-от, фільм «Суддя»
Девіда Добкіна має на те всі шанси.
Знято цю «юридичну» драму вельми професійно, над нею працювали
шановані та відомі люди (як у кадрі,
так і поза ним), і результат їхньої роботи якщо й не вражає, то в будь-якому
разі влаштовує.
Нью-йоркський адвокат Хенк Палмер – справжній майстер своєї справи,
такий собі «адвокат диявола». Йому вдається витягувати своїх клієнтів з найбезнадійніших ситуацій вмілою маніпуляцією фактами та знанням психології суду і
присяжних. Спілкування з негідниками
всіх мастей зробило із Хенка циніка вищої проби, такого, що його навіть рідні
та близькі не надто бажають бачити.
І все-таки Хенк вирушає на свою
батьківщину, в невелике містечко у
центрі Індіани, на похорон матері. Родина зустрічає його без особливої гостинності. І Палмер уже збирається по-

НАЙЖОРСТОКІШИЙ

СУДДЯ – САМЕ ЖИТТЯ

вернутися у Нью-Йорк, як раптом його
батько, місцевий суддя, опиняється під
підозрою в умисному вбивстві. Хенк
береться захищати людину, з якою не
спілкувався вже 20 років. Однак його
столичні піжонські штучки в провінції
не працюють. Щоб не допустити обвинувального вироку, Палмерам потрібно зрозуміти і пробачити один одному.
Події в картині наростають, як снігова куля: тут будуть і сімейні чвари,
які ледь не перейшли в бійку, сутичка
з провінційними хуліганами в місцево-

МУЗИЧНИЙ АНОНС

АРСЕН МІРЗОЯН
ЇДЕ ДО ЛУЧАН
З АКУСТИКОЮ
У листопаді відомий
український співак
Арсен Мірзоян
вирушає в тур
містами України з
новою акустичною
програмою «Можеш
як».
Арсен – учасник туру
«Підтримаємо своїх»,
який пройшов улітку
цього року в зоні АТО.
Його нові пісні «Край
землі» та «Ластівки над
містом» народжені
сьогоденням.
«Харизматичний
співак приготував
відвертий концерт для свого глядача. Справжній, бо
чесний, чесний, бо український. Його лірика надихає. З
кожною піснею відкривається новий сюжет однієї історії.
Історії кохання», – йдеться у повідомленні організаторів
дійства.
До слова, пісня «Можеш як» утримує перші сходинки
хіт-парадів протягом останніх місяців. Власне саме так і
називається нова акустична програма виконавця.
Як автор своїх пісень Арсен вважає, що кожне слово у пісні
може викликати в людини певний настрій і спонукати до
якихось дій, тому треба бути дуже обережним з текстом та
музикою.
Волиняни зможуть насолодитися виступом улюбленого
співака 15 листопада о 18:30 у приміщенні Палацу культури
міста Луцька. Ціна квитків – від 80 до 180 грн. Замовлення
і безплатна доставка по місту: 20-30-32, (099) 046-02-43,
(096) 931-00-91 або на сайті www.kasa.in.ua. Додаткова
інформація: www.koncertino.com.ua.

му барі, зустріч героя з колишньою подружкою і не тільки.
Стрічка змушує вчергове замислитися про сімейні сварки та образи. Як
виявляється, майже все можна пробачити або забути, адже примиритися з
близькою людиною ніколи не пізно.
Дуже вдало на всі ролі підібрані виконавці. Картина в основному тримається на двох провідних акторах – це
два Роберти, Дауні-молодший і Дюваль.
І обидва вони вразили своєю високою
драматичною грою, повним вживанням

у відведені їм художні образи. Але якщо Роберт Дююваль грав подібні ролі
за свою кар’єру досить часто, про його
сильну гру можна
сказати лише те,
що він, як і раніше,
на екрані має фактурний і потужний
вигляд, то з Даунімолодшим ще цікавіше. Він – великий актор-лицедій. Дауні
має прекрасну міміку і його акторський
діапазон набагато ширший від того
вузького комедійно-пригодницького
амплуа, в яке його постійно намагаються втиснути голлівудські режисери. У
цій своїй новій роботі Дауні-молодший
доводить, що здатен грати не тільки
Шерлока Холмса і Тоні Старка.
Єдиною помітною вадою я назвала б
зайву сентиментальність фільму. У певний момент авторам, мабуть, видалося,
що драму вони замісили недостатньо
барвисту, і тоді в казан кинули додатко-

ві інгредієнти, які, щоправда, не надто
посилюють загальну смакову картину,
але суттєво нарощують хронометраж.
Утім саме в цьому, напевно, і полягає принадність життя – ми ніколи не
знаємо, що буде значущим, а що геть
розчиниться, які наші вчинки накладуть відбиток на близьких, а які підуть,
як вода в пісок.
Герої «Судді» зустрічаються лише
через двадцять років після сварки, щоб
знову стати родиною. Жорстокий вирок, але життя взагалі – найжорстокіший суддя.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«ДУЖЕ ПОГАНІ
ХЛОПЦІ»

(Ізраїль, 2013)
Режисер: Ахарон Кешалес,
Навот Папушадо
Не так часто доводиться дивитися ізраїльське кіно, ще рідше – якісне
ізраїльське кіно, ще рідше – якісний
ізраїльський треш, який Тарантіно не
побоявся назвати найкращим фільмом минулого року. Тут вам і батьки,
які мстяться за вбитих дітей, і маніяки, і недолугі копи, і припалестинські території, на яких роз’їжджають
вершники з айфонами. Ну, і не без
чорного гумору, крові, колоритних персонажів та відсутності геппі
енду. Загалом, усе по рідкісній фірмі, відтак – за тандемом творців
фільму тепер слідкуватиму з особливою увагою. Для поціновувачів
теми рекомендую наполегливо – фільм вріжеться в пам’ять. Як мінімум.

«ДІВЕРГЕНТ»

(США, 2014)
Режисер: Ніл Бьоргер
Фантастика останніх років тільки
епізодами тішить мене як давнього
шанувальника жанру. Не скажу, що
вкрай вибагливий, та все ж. Хоча в
цьому випадку чекати шедевральності та масштабу від фільму, який
більше претендує на типову американську комедію з грифом «коледжні
історії», ніж на стрічку, яку можна
буде з часом поставити на полицю
класики, не варто. Чикаго майбутнього, де соціум поділений на своєрідні касти, потрапляння в які залежить від твоїх внутрішніх життєвих якостей, ідейних покликів та
настроїв. Принаймні так говорять речники системи. Герої фільму
матимуть можливість переконатися, наскільки система справедлива,
а разом з тим на власному прикладі нагадати глядачу, що всі ми різні, проте завжди потрібно шукати шляхи порозуміння. У принципі,
можна, якщо обережно і з добрим настроєм.

«НА ЛАНЦЮГУ»

(Канада, 2011)
Режисер: Дженніфер
Чемберс Лінч
Неочікувано цікавий канадський трилер, історія про викраденого
маніяком-таксистом
хлопчика, який був змушений
проводити весь свій час в будинку
садиста, прикований ланцюгом до
підлоги… Виростаючи в атмосфері абсолютно дикій, допомагаючи
своєму «господарю» ховати тіла
вбитих жертв, головний герой до
останнього намагається зберегти людське обличчя і помститися
чоловіку за вбивство матері, за
власне поламане життя. У хлопця
це майже виходить, але отримана воля виявляється не настільки
солодкою, наскільки вона такою уявлялася в мареннях заручника.
Рекомендую для тих, хто не проти полоскотати свої нерви і абстрагуватися від реальності навколо.

«ДОМІНО»

(Франція, США,
Великобританія, 2005)
Режисер: Тоні Скотт
Хотілося б почати з акторського складу фільму і ним можна було
б закінчувати цей відгук… Стримаюся. Так-от – Кіра Найтлі, Міккі
Рурк, Крістофер Уокен, Том Уейтс
та інші. Вражає? Більше ніж. Більше ніж фільм, маю на увазі. Дикий
коктейль з крові, автівок, зброї,
швидкостей і вкрай динамічного
сюжету, від якого починає рябіти
в очах вже на хвилині 20-ій. Загалом, цілком і повністю хороша
ідея, присутність усіх потрібних
інгредієнтів, але на виході чомусь
враження розмитості реальності і нерозуміння ідейних ліній стрічки Тоні Скотта. Втім то тільки моє особисте сприйняття. А ви спробуйте. Все-таки Кіра Найтлі, Міккі Рурк, Крістофер Уокен, Том Уейтс
та інші…

ÌÀÍÄÐÈ
Дарина ГОГОДЗА

О

тримання візи нагадує
довгоочікуване складання
важливого екзамену.
Принаймні, для великої когорти
українців. Адже наші доходи, статки,
майнова прив’язаність до своєї
батьківщини набагато менші, ніж у
громадян заможніших країн. А саме на
матеріальну забезпеченість звертають
чи не найбільшу увагу дипломатичні
установи.
Маєте гроші – отже, не заробітчанин. Маєте власне житло, автомобіль, гарну роботу, одружені – отже,
не емігрант. Нині умови отримання
очікуваного штампу стають ще складнішими. Адже в Україні триває війна,
і ймовірність пропустити мігрантів,
або ж навіть злочинців висока. Тому,
аби убезпечити своїх громадян, чимало
консульств прискіпливіше ставляться
до документів для отримання візи. Втім
варто зберігати спокій, не нервуватися,
уважно читати правила – і очікуваний
штамп неодмінно буде у паспорті.
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серед країн за кількістю поданих віз.
Випереджала лише Росія.
Більш як вісім супровідних документів вимагають консульства Франції,
Бельгії, Італії, Нідерландів, Німеччини
та Португалії.
Волиняни найчастіше потрапляють до шенгенської зони, виробляючи
візу в консульстві Польщі, що у Луцьку.
До останнього часу умови отримання
документів постійно спрощувалися.
Отримати так звану шопінг-візу для
покупок взагалі не складало великих
зусиль.
Втім нещодавно правила змінилися
і стали більш жорсткими. Відтепер загальний перелік документів почав відповідати вимогам Європейської комісії
для отримання віз. З жовтня вимагають
документи, що підтверджують вид діяльності, виписку з банку та бронь у готелі. Експерти пояснюють: чимало змін
пов’язано з подіями на сході та побоюваннями напливу трудових мігрантів.

ВАЖКОДОСТУПНІ

ІЗ ЧОГО ПОЧАТИ?
Є загальні правила, якими варто керуватися, якщо бажаєте отримати візу.
Для початку знайдіть якомога більше
офіційної інформації щодо правил
в’їзду до бажаної країни. Наголошуємо, саме офіційної. Адже часто, керуючись застарілими даними з інтернетфорумів, розповідями знайомих і
друзів, які кілька років тому оформляли
документи, послугами сумнівних фірм,
охочі отримати дозвіл створюють собі
проблеми. На сайті відповідних консульств чи на офіційному ресурсі Міністерства закордонних справ України
можна дізнатися про тип візи, потрібні
документи, записатися на прийом чи в
електронну чергу, отримати безплатну
консультацію, роздрукувати бланки чи
заповнити анкети.
Окрім цього, можуть бути особливі умови для іноземці для в’їзду в країну, про які ви навіть не здогадуєтеся.
Наприклад, аби потрапити до низки
африканських країн, країн Латинської
Америки треба пройти вакцинацію і
підтвердити щеплення документами.
Без таких вакцин вас просто відправлять літаком додому і ви не вийдете за
межі аеропорту.
По-друге, якщо ви все ж таки вирішили довірити справу фірмам, що опікуються візовими питаннями, зверніть
увагу на реноме компанії, чи є відгуки
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про підприємство. Звісно, не варто довіряти людям, які пропонують заповнити
анкету за 20 гривень біля консульства.
Ну, яка солідна компанія так надаватиме свої послуги? Тим паче, консультації
щодо заповнення візових анкет та зразки можна отримати безпосередньо в
дипломатичній установі. Трішки уваги і
зосередженості – й ви самі без проблем
заповните анкету.
По-третє, не грайтеся з правдивістю
інформації, яку подаєте в консульство.
Якщо обман стане відомим, ваше прізвище вже буде «з червоною поміткою»
для дипломатичної установи.
Звертайте увагу на термін дії вашого закордонного паспорта. Чимало
дипустанов вимагають, аби він був ще
дійсним протягом не менш як шести місяців від бажаної дати отримання візи.
Окрім цього, не забувайте, що можна
мати кілька закордонних паспортів.
Така потреба виникає тоді, коли доводиться одночасно подавати документи
для відкриття віз в різні країни.
Зазвичай умови для отримання візи
схожі: дійсний страховий поліс, випис-

ка з банку про фінансовий стан, запрошення чи копія бронювання в готелі,
квитанція про оплату візи, фотокартки.
При цьому термін страхового поліса
має покривати повністю час вашого перебування в іноземній країні. Цей поліс
треба брати з собою для медичної допомоги у випадку хвороби.
Є і спеціальні умови для деяких віз.
Наприклад, якщо ви спортсмен чи журналіст, працівник культури, то шенгенська віза буде для вас безплатною. Втім
ви маєте підтвердити мету вашої поїздки (культурну, спортивну) за допомогою запрошення чи офіційного листа, а також приналежність до професії.
Наприклад, надати копію посвідчення
журналіста чи приналежності до спортивної організації. Є і спрощені умови
перетину кордону для жителів прикордонних міст.

БЛИЖНІЙ КОРДОН
15 квітня Громадська Ініціатива
«Європа без Бар’єрів» презентувала
офіційну статистику Європейської
Комісії щодо видачі віз країнами Шен-

гену за 2013 рік. Нових даних за 2014
рік немає, однак прогнозують, що вони
будуть менш втішні, адже європейці намагаються вберегти свої країни від трудової міграції і небезпечних гостей.
Як відомо, до зони шенгенського
договору входять 26 країн: Австрія,
Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція,
Німеччина, Ісландія, Італія, Греція, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди,
Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція,
Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія,
Швейцарія.
Отримавши шенгенську візу, ви
зможете без кордонів та проблем відвідати будь-яку з цих 26 країн. Втім
бажано, аби країною першого в’їзду
була саме та країна, куди ви подавали
документи. У 2013 році українці, згідно з даними організації «Європа без
Бар’єрів», подали 1,5 мільйона заявок
на отримання шенгенської візи. Частка
відмов складала лише 2%. При цьому
60% – це одноразові візи, а решта – дозволи багаторазового в’їзду. До слова, у
2013 році Україна була на другій позиції

Країнами, куди отримати візу найважче, залишаються Великобританія,
США. Адже тут чимала трудова еміграція. Туманний Альбіон не входить
до шенгенської зони. Втім саме туди
їдуть сотні емігрантів із материка в
пошуках роботи.
Справедливо кажуть, що той, хто
отримав візу до Англії, зможе отримати доступ до будь-якої країни світу,
адже тут направду високі вимоги.
«Аби отримати візу, в анкеті довелося надавати всю фінансову, персональну інформацію про себе. Я хотів
отримати туристичну візу самостійно,
не через агентство. Мене просили навіть підраховувати такі речі, які я ніколи не підраховував, якщо чесно. Наприклад, вказувати, скільки грошей я
витрачаю в середньому на комунальні
послуги, їжу, транспорт, розваги, сувеніри. Потім вони зіставляють ці дані
з тим, скільки грошей є на рахунку, і
дивляться, чи я не обманюю, чи зможу бути в Англії стільки часу, скільки
хочу. В середньому, аби перебувати
там, треба, аби на рахунку було на кожен день по 100 фунтів», – ділиться
досвідом турист Олександр.
Загалом вартість шенгенської візи
становить 35 євро. Якщо вдаєтеся до
послуг візових центрів, потрібно додати ще стільки ж. Найдорожчими візами для українців є Великобританія
(100 євро), США (160 доларів).

БЕЗВІЗОВІ КРАЇНИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ У 2014 РОЦІ (Згідно з даними сайта «ОГО»)
Азербайджан
Аргентина (90 днів)
Антигуа і Барбуда (1 місяць)
Вірменія
Бангладеш (віза в аеропорту, 14
днів, деякі авіакомпанії про це не
знають)
Барбадос (28 днів)
Білорусь (90 днів)
Боснія і Герцеговина (30 днів)
Бруней (30 днів)
Бразилія (90 днів)
Буркіна-Фасо (віза по прибуттю, 90
днів, 50USD)
Гаїті (90 днів)
Гренада (віза по прибуттю, потрібен
ваучер)
Грузія
Гонгконг (14 днів)

Домініка (21 день)
Єгипет (віза по прибуттю, 30 днів)
Замбія (віза по прибуттю, 30 днів)
Ізраїль (90 днів)
Йорданія (віза в аеропорту, 30 днів)
Іран (віза в аеропорту, 15 днів,
80USD)
Ємен (віза в аеропорту, 90 днів,
27USD)
Кабо-Верде (віза по прибуттю)
Казахстан (протягом п’яти
діб після прибуття потрібно
зареєструватися, високий штраф (в
аеропорту по прибуттю)
Кенія (віза по прибуттю, 3 місяці,
50USD)
Киргизія (60 днів)
Колумбія (90 днів)
Коморські острови (віза по

прибуттю, 2 місяці)
Кувейт (віза в аеропорту, 1 місяць,
запрошення)
Кука острови (31 день)
Лаос (віза по прибуттю, 15 днів,
30USD)
Ліван (віза по прибуттю, 90 днів)
Маврикій (віза по прибуттю)
Мадагаскар (віза по прибуттю, 90
днів)
Макао (безвізовий транзит до 48
годин)
Македонія (запрошення)
Малайзія (30 днів)
Мальдіви (30 днів)
Мексика (90 днів, заявка через
інтернет)
Мікронезія (30 днів)
Молдова (90 днів)

Монголія (90 днів)
Намібія (3 місяці)
Непал (віза по прибуттю, 60 днів,
30USD)
Ніує (30 днів)
Оман (віза по прибуттю, з візою
ОАЕ)
Палау (30 днів)
Парагвай (90 днів)
Перу (90 днів)
Росія (90 днів)
Самоа (60 днів)
Сейшели (1 місяць)
Сербія (потрібен ваучер)
Сирія (віза по прибуттю, 14 днів)
Сент-Вінсент і Гренадини (1 місяць)
Таджикистан
Таїланд (віза по прибуттю, 15 днів)
Танзанія (віза по прибуттю, 20USD)

Тимор (віза в аеропорту, 30 днів,
30USD)
Того (віза по прибуттю, 7 днів, 20USD)
Тувалу (1 місяць)
Туніс (віза по прибуттю, 30 днів)
Туреччина (60 діб при загальному
терміні перебування не більш як 90
днів протягом 6 місяців)
Уганда (віза по прибуттю, 30 днів,
50USD)
Узбекистан
Фіджі (4 місяці)
Чорногорія (90 днів)
Шрі-Ланка (віза)
Еквадор (90 днів)
Ефіопія (віза в аеропорту, 30 днів,
20USD)
Ямайка (віза по прибуттю, 30 днів,
20USD)
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ВЕЛОСПОРТ

У КУБКУ – БЕЗ «ВОЛИНІ»
Павло ФІЛОНЮК

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРЕД 11 ТУРОМ

Розпропускалася «Волинь». Десять голів у
двох матчах – це занадто, хлопці… Шість
«Волинь» отримала у Львові від «Шахтаря»,
ще раніше – чотири від «Динамо» і от
минулого понеділка – чотири від «Дніпра».

ЯНА ВИПРОБУВАЛА
ТРАСУ В АЗЕРБАЙДЖАНІ
Назар ТРИКУШ

Волинянка Яна Беломоїна посіла перше
місце на змаганнях з маунтинбайку в Баку
(Азербайджан).
У Баку відбулися тестові змагання з маунтинбайку (гірський велосипед) на трасі,
де пройдуть заїзди в рамках I Європейських
ігор Баку-2015.
Беломоїна подолала трасу за 1 годину 24
хв 46 сек. Змагаючись у складних погодних
умовах і при сильному вітрі, вона обігнала на
фініші двох переслідувачок зі Швейцарії Катрін Стірнеманн і Лінду Індерганд.
Після фінішу Беломоїна, що посідає 22-ге
місце в світовому рейтингу, зазначила: «Сама
траса і організація змагань були на дуже високому рівні. Правда, було дуже вітряно, що
створювало проблеми для спортсменок, але
я зуміла впоратися. Відчуваю в собі сили
і стимул готуватися до Європейських ігор
Баку-2015».
У чоловічих змаганнях перемогу здобув
швейцарець Мартін Фангер. Перші Європейські ігри відбудуться з 12 до 28 червня 2015
року в Баку. У них візьмуть участь понад 6
тисяч атлетів з 49 країн Європи в 20 видах
спорту (16 з яких олімпійські та 4 неолімпійські), розіграють 253 комплекти нагород.
Українські спортсмени вже завоювали
112 ліцензій в таких видах спорту, як плавання (19), вільна боротьба (16), веслування
на каное (15), пляжний футбол (12), грекоримська боротьба (8), художня гімнастика
(8), стрибки у воду (8), спортивна гімнастика
(6), акробатична гімнастика (6), спортивна
аеробіка (6), баскетбол 3х3 (4), стрибки на
батуті (4).

ХОКЕЙ

РІВНЕ ПЕРЕМОГЛО
НА ПЕРШОМУ
ВОЛИНСЬКОМУ ТУРНІРІ
ХК «Фаворит» з Рівного переміг на першому товариському турнірі в Луцьку цього
сезону. У турнірі «Кубок відкриття сезону»,
крім рівненських спортсменів, брали участь
збірна команда Володимира-Волинського і
Ковеля та ще дві луцькі команди. «Срібло»
змагань дісталося команді «Луцьк-1». А
бронзові нагороди виборов «Луцьк-2».
Рівненський «Фаворит» завдяки чудовій
грі вперше за останні шість років обіграв ХК
«Луцьк» (нехай навіть в незвичному і поділеному стані) й заслужено став володарем
першого трофею нового сезону.
Крім загальнокомандних нагород, оргкомітет нагородив найкращих амплуа.
Найкращим воротарем став Віктор Герасимчук («Володимир-Ковель»). Серед захисників виділився Євген Воробйов («Луцьк-1»).
А найприцільнішим форвардом став Сергій
Степанюк («Фаворит»).

Місяць тому лучани сенсаційно виграли у
«Дніпра» в першому кубковому матчі у Луцьку
1:0 (забив Бікфалві). Тому перед грою серед фанатів «Волині» панував стриманий оптимізм.
Щоправда, кадрові втрати у Кварцяного нині
зашкалюють: Бабатунде, Воронін, Парцванія,
дискваліфікований Сімінін. На передматчевій
розминці «зламався» центральний захисник
Новак, а в середині першого тайму й Приндета,
якого замінив Сваток. Останній, до слова, був
на полі одним із чотирьох гравців «Дніпра», які
орендовані у «Волині».
Так само й Маркевич не міг розраховувати на
дискваліфікованих Бартуловича та Федецького,
травмованих Мандзюка і Матеуса.
Гра у захисті в гостей виходила незрозумілою,
ще менш адекватними, принаймні в першому таймі, були атаки. На початку матчу спочатку «Волинь» вибачив арбітр Кутаков, який не побачив гру
рукою від Приндети на лінії штрафного, а згодом
промазали із чудових позицій Лучкевич і Гама.
Щойно відбулася згадана вище травма і заміна Приндети на Сватка, як «Волинь» пропустила

«ДНІПРО» – «ВОЛИНЬ» 4:0

27.10.2014, «ДНІПРО АРЕНА», 5613
Арбітр: Кутаков
Дніпро: Бойко – Лучкевич, Чеберячко,
Дуглас, Стрініч – Ротань, Канкава – Бруно Гама
(Шахов, 66), Зозуля, Коноплянка (Мігунов, 90) –
Селезньов (Калініч, 78).
Волинь: Літовченко – Гуменюк (Задерецький,
84), Жуніч, Приндета (Сваток, 34), Шабанов –
Бабенко, Федорчук – Кобахідзе (Мемешев, 61),
Бікфалві, Матей – Селін.
Голи: Чеберячко (37), Ротань (57), Селезньов
(72), Калінінч (87)
Попередження: Лучкевич, 45+2 – Жуніч, 57,
Федорчук, 74

М Команда

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

І

Дніпро
Динамо
Шахтар
Олімпік
Ворскла
Зоря
Металіст
Чорноморець
Металург Д
Волинь
Металург З
Карпати
Говерла
Іллічівець

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

В

8
7
7
4
3
3
3
2
2
3
2
2
0
0

Н

П

PМ

О

1
2
0
2
4
3
3
4
4
1
2
2
4
2

0
0
2
3
2
3
3
3
3
5
5
5
5
7

22 - 4
20 - 5
21 - 5
8 - 18
11 - 7
8-8
12 - 14
11 - 11
11 - 11
12 - 18
8 - 16
9 - 15
6 - 14
7 - 20

25
23
21
14
13
12
12
10
10
10
8
5
4
2

* З ФК Карпати (Львів) знято очок: 3.
Згідно з рішенням КДК ФФУ від 10.09.2014 р.

Жуніч і Калініч: парочка була «несолодкою»,
голи були гіркими…

зміг тільки пробити, але не вдарити.
«Дніпро» зіграло по ситуації і забило ще двічі. Селезньов на дальній стійці
вперше – від Чеберячка після
ногою замкнув ідеальний навіс
розіграшу кутового – 1:0.
МАТЧІ 11 ТУР від Коноплянки, а Калініч скоДругий тайм гості почали акристався випадковою «правкою
тивніше, але апогеєм цього став
31 жовтня, п’ятниця
пасу» від Мемешева й з кута
удар …дніпрянина Коноплянки
Металург Д – Шахтар, 19.00
штрафного поцілив у ближній
у поперечину після контратаки.
1 листопада, субота
верхній кут воріт Літовченка –
Селін мав усі шанси зрівняти раВорскла – Іллічівець, 17.00
4:0.
хунок і забити вдруге «Дніпру»
Гол престижу таки міг від(після весняного голу в матчі Металург З – Чорноморець, 19.30
бутися, але Бікфалві після куто2 листопада, неділя
чемпіонату). Сандро залишили
вого головою потужно пробив
одного в штрафній, але бразиКарпати – Зоря, 17.00
у поперечину! Отак «Волинь»
лець з вигідної позиції пробив
Металіст – Олімпік, 19.30
не змогла вкотре потрапити до
головою у «молоко».
Дніпро – Динамо, 19.30
чвертьфіналу
національного
Господарі не були такими
3 листопада, понеділок
кубка і зосередиться на чемпіолегковажними – Стрініч проГоверла – Волинь, 17:00
наті України. Попереду у команстрелив і Ротань у протихід
ди Кварцяного матч в Ужгороді
Літовченку ударом з 12 метрів
проти «Говерли». Зайве говорити про його важсколихнув сітку воріт – 2:0.
ливість для команди не варто – ніхто не встиг
«Волинь» не здалася і Матей втікав у дуже
забути про 0:6 у травні цього року. «Говерла» муперспективну атаку, але перетримав м’яч… Месить бути підкорена! Як? Про це довідаємося у
мешев виводив Селіна на ворота Бойка, але тропонеділок, 3 листопада, о 17.00.
хи сильно віддав пас і Сандро з незручної позиції

ВОЛЕЙБОЛ

ГОЛОВНЕ – ВИГРАТИ У РІВНОГО

Назар ТРИКУШ

«Континіум-Волинь-Університет»
– «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» 3:0
(25:15, 25:10, 25:14) та 3:0 (25:12,
25:21, 25:21)
У першому домашньому матчі цього сезону ВК «Континіум-

Волинь-Університет» переміг рівненську «Регіну-МЕГУ-ОШВСМ».
Без особливих зусиль лучанки здолали географічних сусідок
з Рівного. Гості помилялися у всіх
можливих ситуаціях, тому лучанкам вдома не вартувало особливих
зусиль покарати їх. Але навіть така

гра не задовольняла головного тренера лучанок Богуслава Галицького.
Він бачив багато огріхів, але все ж
«Континіум-Волинь-Університет»
узяв верх в першій грі.
«Не маємо ми ще стабільної
гри. Першу партію виграли 25:12 і
думали, що вже можна грати тільки на помилках суперника. Згубилася атака, вчора блокували 80%
атак, а сьогодні не могли. Швидкості бракує, – коментує гру тренер
лучанок Богуслав Галицький. – А з
такою грою ми далеко не заїдемо.
Потрібно грати на повну силу і з
сильними, і зі слабкими суперниками».
У матчі-відповіді лучанки на
правах господарок розпочали
більш ніж впевнено і взяли першу
партію. Але рівнянки не були налаштовані на програш. Тому підопічні Валерія Пархоменка старалися
нав’язати свою гру в наступних
двох сетах. Правда, їм це не вдало-

ся. І лучанки знову повторили рахунок першої гри – 3:0. Зазначимо,
що рівнянки цього сезону ще не
заробили жодного очка, а лучанки
вже втрутилися у боротьбу за місце в четвірці.
«Добре, що взяли шість очок,
але попередні ігри у Вінниці, та й у
Тернополі ми краще зіграли. Ми виграли тільки через те, що сильніші
технічно: маємо сильніші удари, до
яких «Регіна» не звикла», – розповідає ліберо ВК «Континіум-ВолиньУніверситет» Анастасія Карасьова.
У четвертому турі Суперліги
волинянки зустрінуться на виїзді з
чернігівським «ПедуніверситетомОШВСМ».
Зазначимо, Чернігів, Рівне і Вінниця цього сезону ще не набрали
жодного залікового очка і впевнено
закріпили за собою звання аутсайдерів турніру.
Матчі у Чернігові відбудуться
30 жовтня та 1 листопада.
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СУДОКУ
ПРАВИЛА
Ігрове поле складається з квадрата,
розміром 9×9, розділеного на менші
квадрати із стороною 3×3 клітинки. Таким
чином, все поле налічує 81 клітинку. У деяких
з них вже на початку гри розташовані числа
(від 1 до 9). Залежно від того, скільки клітинок
вже заповнено, конкретну судоку можна
віднести до легких або складних.
Мета головоломки – необхідно заповнити
вільні клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб
в кожному рядку, в кожному стовпці і в
кожному малому квадраті 3×3, кожна цифра
зустрічалася лише один раз. Правильна
головоломка має лише одне рішення.

АНЕКДОТИ
Телеведучого Євгена Кисельова затримали українські прикордонники, прийнявши його за інформаційного терориста Дмитра Кисельова.
Як же, напевно, важко в’їжджати в
Україну росіянам із прізвищем Путін...
За даними російських ЗМІ, голландська субмарина збила малайзійський
«Боїнг» над українським степом і тепер
ховається у Балтійському морі.
— Аліночко, з’їж цукерку...
— Не хочу!
— Ну з’їж... От дивись — як я.
— Та не хочу, мене вже від них нудить!
— Треба, Аліночко, треба!
— Вовочко, а не можна на чомусь іншому потренуватися ковтати ціанистий
калій?!
У своєму інтерв’ю перед відльотом до
Парижа гендиректор французької компанії «Тоталь» різко виступив на захист
російської влади.
— Я швидше повірю в те, що літак
можна збити бульдозером, ніж у те, що
мій друг Путін скерував війська в Донецьк! — заявив він.
Переповнений автобус. Звідкись із
центру натовпу жіночий обурений голос:
— Юначе, що ви робите?!
Пауза. Той самий жіночий голос:
— Та що ж ви робите, молодий чоловіче?!
Зацікавлений голос із заднього майданчика:
— Мужик, ну не муч нас всіх! Скажи,
що ти робиш?
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Відключили інтернет. Побачив, що
зараз осінь, вивчив кімнати в квартирі,
познайомився з батьками, дізнався, що у
мене є брат.

Ñïëà÷óþòü ïåðåìîæöþ
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www.facebook.com/vitalii.chepynoga
се думаю, як би його оптімізірувать
роботу парламенту. От сьогодні школу
згадав. Прекрасні ж були традиції... Чому
б їх не ввести в регламент... Наприклад: перше
урочисте засідання. Найстаріший депутат (а це
буде Звягільський) нехай садить собі на плечі
наймолодшого, і хай він у звонок звонить...
Наймолодшого треба вдягти в красіве плаття,
гольфи, пєрєднік і банти. Незалежно від статі.
Якщо це буде мужчина (наприклад, Лесь Довгий),
то так даже прикольніше... Або наоборот – хай
у Звягільского плаття, пєрєднік і банти... Нє, це я
щось увльокся...
А на трибуну на виступлєніє треба не
записуваться, а хай Турчинов (чи хто там буде)
визиває по журналу. Він журнал одкриває і каже
так угрожающе: сьогодні піде до до трибуни... і
спеціально тривожно мовчить секунд тридцять. А
депутати всі такі принишкли, очі – долу, в партах
ковиряються...
А потім когось викликає, а депутат каже: «Я не
готов, в мене дома вчора свиню різали»...
І хай щоденники будуть у депутатів. І щоб президія
мала право записувать туда всякі прєгрешенія. А
провірятимуть щоденники ізбіратєлі. Приїжджає
депутат на округ, а в нього щоденник требують. А
там написано, напрімєр: обісцав кришку унітаза.
Або: украв мільярд з бюджету. Або: дьоргав за
косу... Самі знаєте кого. А ізбіратєлі кажуть: «Ех
ти, оболтус, туніядець... Не буде з нього діла.. Ану,
несіть ремня... Або сразу вірьовку».
Я ці пропозиції уже відправив до регламентного
комітету. Пока не отвічають...
***
Рейтинг Путіна в Росії суттєво знизився, зазначає
«Левада-Центр». Сьогодні за нього готові віддати
свої голоси менш як 50 відсотків населення. Да,
нестабільна вона, ця Росія, капризна якась... У нас
Путін значно крєпше стоїть. Як вважала абсолютна
більшість людей, що воно х**ло, то так і зараз
вважає. І ніякі опитування не потрібні.

В

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИ
Турчинов). «Ех, Саня, – кажу, – прикинь, щоб
років три тому сказали, що ми якось зайдемо
до парламенту (Юля, Турчинов, ти, я), але за
списками різних партій?..» «Нєісповєдіми путі», –
відповів Сашко.
Років -надцять тому в БЮТі у Сані була
обязанность куплять газети єжеднєвні. До пресслужби якось зайшов Турчинов і спитав: «А хто
купив «Правду України»? (Маючи на увазі покупку
всього холдінга, що належав раніше Лазаренку, з
типографією, іздаєтєльством і інфраструктурою).
«Я!» – скромно відповів Саня. (Маючи на увазі
номер щоденної газети в кіоску). Мені кажеться, з
того часу Турчинов його зауважав...
***

ВЛАСТЬ І ПТІЦИ

***
Сиджу колись на якійсь важній-ненужній нараді.
Дзвонить кум разів десять, а я трубку не беру,
бо невдобно перед присутствующими. Тут
приходить смс-ка такого змісту: «Куме, давно
хотів сказати, але не насмілювався: я кохаю вас»...
Виходжу в коридор, передзвонюю, кажу: «Ти шо
вообще?!» А він відповідає: «Так ти ж по-іншому,
су*а, не відповідаєш»...
***
Олександр Сочка проходить до парламенту за
списками «Народного Фронту». 50-й... Пару днів
тому ми говорили по телефону. «Ти в списку?»
– спитав я його. «Аякже!» – відповів Саша. –
50-й, непрохідний», – спародував він Анатолія
Степановича. (Бо тоді така соціологія була,
непевна). Оказалось, що прохідний...
Саня – це один з двох людей, які працювали
з Юлею (по часу) більш ніж я (друга людина –

Згадав ще одну історію… В 2005 році, після
революції Миколу Томенка призначили віцепрем’єр-міністром.
А в ето врємя (як кажуть в фільмах, щоб нагнать
інтриги)… В ето время в селі Малі Канівці на
Черкащині (недалеко від мого села) в Миколиної
мами хтось уночі підло і підступно украв курей.
Може, то лисиця була чи куниця, а може, й
людина яка, хто його зна… Факт такий, що були
курі – і не стало курей…
Ну, вкрали – то й вкрали, всякого бува, в
селі це не рідкість. Але голова сільради
проявив похвальну бдітєльность і політичну
сознатєльность. Бо пропали ж не просто курі, а
фактично члєни сім’ї цілого віце-прем’єра. То він і
доложив в соотвєтствующі інстанції…
І от поки мама ходила з ціпком по городу та
безуспішно кликала зниклу безвісті птіцу, в
тихому і малопримітному селі на Черкащині,
де із свєтської активності – тільки автобус раз

на день на Чорнобай (райцентр), почалося
форменне свєтопреставлєніє. На повних парах
в село влетіла якась кавалькада величезних
чорних джипів, «ленд-крузерів» і «мерседесів»
з міліцейськими генералами, полковніками,
чиновниками в костюмах і другими важними
лічностями. З мигалками, сірєнами і
громкоговорітілями…
Останній раз сюди так входили німці в 1941 году, а
перед ними – монголо-татарське іго. Односельці
рішили, шо почалася война і на всякий случай
поховалися в погрібах.
Але оказалось, що це прибула спецгрупа для
расслєдованія преступлєнія та обнаруженія і
поімки кур.
Але для того, щоб відразу нейтралізувать
прикрий інцидєнт в самому, так сказать,
зародиші, а также на случай безрезультатності
спецоперації вони привезли нових курей для
замєни.
Томенкова мама категорично одказалась
приймать «дар» по причині того, що «тю, так це ж
не мої», і вмовити її не удалось даже в результаті
длінних і сложних переговорів.
З трудом їй удалося додзвонитися до сина в Київ
і розказать про те, що село окружено, а люди
перелякані. То Томенко (який нічого не знав-не
відав не тільки про спецоперацію, а даже про
ісчезнувших кур) подзвонив у Черкаси і спитав:
«Ви що там – йо…лись?»). Спецоперація була
прекращена…
…Мама Миколина вже померла, Царство їй
Небесне, а Микола приїжджає до села час до
часу…
Де міліція тоді діла курей, яких привезла для
замєни, я не знаю. Мабуть, поїли… А може, і
випустили на свободу… Історія про це умалчує…

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 31 ЖОВТНЯ – 6 ЛИСТОПАДА
ОВЕН (21.03 – 20.04)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

Адам Мартинюк (16 серпня 1950 р.)

Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

Доведеться боротися з дулями в кишенях опонентів. Тим більше, що діалог із партнерами буде
напруженим. Використовуйте свою чарівність,
щоб отримати те, що бажаєте. Починайте думати
про кошики, в які кластимете свої яйця.

Вашим зорям і зіркам обламали кути щастя. Маячок привабливості поступово загасає і паротягом
революції відлітає в світле минуле… Вгомоніться
нарешті, повертайтеся в рідні пенати.

Зіткнетеся з перешкодами з боку опонентів. Не
варто конфліктувати, інакше зіпсуєте свою репутацію. Складнощі в спілкуванні з партнерами
можуть призвести до фінансових втрат. Радитиметеся з досвідченим наставником, щоб зробити
правильний вибір.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

ДІВА (24.08 – 23.09)

Євген Мельник (14 травня 1956 р.)

Валентин Вітер (4 вересня 1973 р.)

Тиждень мине під чарами Бахуса. Варто вчасно
зупинитися, струсити з себе пил недолугих порад
колег і по-новому поглянути на шлях боротьби.
Він тернистий, але прямий. Погляньте, щоб в кінці на ньому не маячив тупик…

Можуть виникнути труднощі у спілкуванні з новими партнерами. Не варто підганяти події, навчіться витримки, і хай час розставить все на свої
місця. Скоро матимете нового заступника. Розгребіться зі старими популістськими рішеннями.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Роман Іванюк (13 червня 1983 р.)

Імідж «фахівця з інвестицій» потребує уточнення та креативного доопрацювання. Наступного
разу спробуйте додати до нього життєвого досвіду і вірних колег у боротьбі за щастя трудового
люду.

РАК (22.06 – 23.07)

Ірина Констанкевич (23 червня 1965 р.)
На початку дня намагайтеся відмовитися від
спілкування з опонентами. Потрібно зосередитися на новій меті й шукати шляхи її досягнення. А
от в другій половині тижня варто звернути увагу
на роботу конкурентів. Використовуйте чужі напрацювання, щоб заощадити час.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

«Козоріг прийде – порядок наведе!» Не перебільшуйте свого нового статусу, але й сірою мишею
на толоці відважних котів бути не варто. Бажано
відмовитися від емоційних рішень і діяти раціонально.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)

Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Доведеться боротися за справедливість, яка примарою відповзає від ваших мрій. Намагайтеся
не втручатися в плітки та інтриги колективу. В
оточенні є вороже налаштована людина, будьте
уважнішими.

Варто навести порядок на робочому місці. Знайдете там чимало заяв на звільнення. Подумайте,
чи давати їм хід. Не втручайтеся в чужі розбіжності та суперечки. Потрібно дбати про репутацію, щоб не потрапити у скрутне становище.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Сергій Мартиняк (4 березня 1971 р.)

Ольга Куліш (27 жовтня 1961 р.)

Колеги надали відчутну підтримку у фінансових
починаннях. Спробуйте використовувати нові
методи в роботі, щоб збільшити продуктивність.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Провокаційний тиждень, найкращий для таких
справ, які можна швидко закінчити, і варто уникати тих справ, які здатні затягнутися. Погано
цього дня позбуватися друзів. Не рекомендовано
брехати, їсти куряче м’ясо, яйця.

