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ХЛОПЦІ В МАСКАХ

ОФІС КОМУНІСТІВ –
ПІД КОНТРОЛЕМ ПОВСТАНЦІВ

ПОРА ЗГОРТАТИСЯ

Фото Волинські новини

Ірина КАЧАН

ЄВРОМІСТЕЧКО ЛУЦЬКА
ОЧИСТЯТЬ ВІД
«ГОПОТИ»
Барикади біля Волинської обладміністрації
та Євромайданчик у центрі Луцька вирішили
розібрати.
Зокрема, 4 березня хлопці в формі міліції та
активісти складали на вантажівки мішки з піском. А вже 5 березня обіцяли почати розбір наметового містечка у Луцьку.
Підштовхнув до рішення прибрати табір інцидент, який трапився 3 березня біля Центрального універмагу міста. Зі слів свідків, група людей мала претензії до юнаків, що перебували в
Євромістечку. Дійшло навіть до шарпанини та
застосування петарди, аби розігнати учасників
конфлікту.
«Був конфлікт з п’яними молодими людьми.
По-простому їх можна назвати гопниками. Є проблема з існуванням наметового містечка в центрі
міста, яке перетворилося з осередку активістів на
притон для всякого зброду. П’яні люди, які збираються ночами, роблять всякі безчинства. Конфлікти було локалізовано, і люди пішли з того
містечка», – пояснює керівник Правого сектору
на Волині Павло Данильчук.
«Уже не на часі його тримати, якщо він з позитивного місця перетворився на місце для гопоти,
де розпивають алкоголь і вчиняють бійки», – додав Данильчук.
Як пояснив комендант містечка Микола Собуцький, у центрі планують залишити лише інформаційний пункт, капличку та сцену. Бочку
для обігріву, кухню та, ймовірно, барикади заберуть.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ
ШАХРАЇВ!
Шановні лучани!
Протягом останніх тижнів від мешканців
міста надходять повідомлення про те, що невстановлені особи відвідують квартири лучан, представляються працівниками Благодійного фонду
«Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк» та пропонують за рахунок Фонду здійснити заміну вікон та
вхідних дверей.
У зв’язку з цим, повідомляємо, що працівники
Фонду не відвідують квартири лучан, а Фонд не
проводить жодних дій щодо заміни вікон та вхідних дверей у квартирах.
З метою запобігання шахрайству та іншим
незаконним діям, просимо одразу повідомляти
про зазначені вище випадки працівників Фонду
за номером 78-22-07 та МВ УМВС у Волинській
області для оперативного реагування, зателефонувавши 102.

Л

уцький офіс
волинського
осередку
Комуністичної партії України,
що в гуртожитку на вулиці
Ковельській, захопили
революціонери. Звільняти
приміщення не збираються.
Кажуть: будуть тут доти, доки
штаб комуністів не перейде у
власність міста.
Повстанці оселилися тут 19
лютого, після нічного штурму
офісу комуністів. Тоді революційна молодь влаштувала розгром у
приміщенні й знищила нове погруддя Сталіна, відкриттям якого
комуністи дуже тішилися.
У гості до повстанців 5 березня прийшов юрист партійного осередку Богдан Муха,
просив віддати особисті речі
й важливі персональні документи, які лишилися в офісі.
Каже, що з хлопцями у масках
без проблем вдалося домовитися.
– Ми тримаємо це приміщення, щоб тут усе було в по-

рядку, щоб не було мародерства. До нас приходили місцеві
жителі. Ми пояснили, що ми не
тітушки, що все нормально, –
каже один із лідерів повстанців.
– Приміщення величезне, 13
кімнат, добротні меблі, гарний
ремонт. Навіть натяжні стелі
є. Не бідували комуністи. Але
знайшли лише 61 гривню 40
копійок. Ці гроші витратили на
заміну замків.
Хлопці розповідають, що
чергують тут цілодобово. І
«житимуть» в офісі комуністів

стільки, скільки того вимагатиме ситуація.
– Комуністам цей офіс ми віддавати не хочемо. Це очевидно.
Правильно було б, якби він перейшов у комунальну власність
міста. Тут можна облаштувати
якийсь, скажімо, соціальний
центр, – каже юнак-націоналіст
у масці. – Ми розраховуємо на
те, що влада заборонить КПУ
як злочинну організацію і відчужить її майно.
А от один з одіозних луцьких комуністів Олександр Ко-

нонович переконаний: їхню
партійну оселю, у якій волинський осередок КПУ живе
щонайменше десять років, незаконно захопили «терористимаргінали».
– Це приміщення є приватною власністю. Ми звернулися
в міліцію стосовно пошкодження майна. Загальний збиток –
близько 350 тисяч гривень. Я
думаю, що здоровий глузд переможе, – заявив Кононович.
І
поки
в офісі комуністів
порядкують
націона ліс ти,
розтрощений
й
бюст Сталіна
валяється неподалік. І нікому до нього
немає діла.

СПОХОПИЛИСЯ

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ ПРОКИНУВСЯ

Ірина КАЧАН

Лише після кривавих революційних
подій Товариство Червоного Хреста
України взялося допомагати Майдану.
Днями президент Товариства Іван
Усіченко розпорядився набирати
волонтерів для навчання азів першої
медичної допомоги та догляду за
хворими й пораненими.
Рішення вчити добровольців основ першої медичної допомоги ухвалено у зв’язку з
«нагальною потребою» та «складною ситуацією, що склалася в Україні». Таке-от офіційне формулювання.
А ще зовсім недавно український Чер-

воний Хрест відмовився брати гуманітарну
допомогу для Майдану, яку запропонував
надіслати Червоний Хрест Канади.
Як розповіла спеціаліст волинського
осередку Червоного Хреста Тетяна Гаврилюк, нині таку роботу провадять і на Волині. Планують залучити в основному студентську молодь.
У Червоному Хресті не кажуть, чому
тільки зараз терміново взялися за таку
вкрай важливу роботу, якщо медикиволонтери були потрібні Майдану ще з листопада. Утім хтозна, як далі розвиватимуться події у Криму, кажуть в організації.
Знайти голову волинського осередку
Червоного Хреста Валентину Пришко нині
складно. Вона ж бо у відпустці. Підлеглі ка-

жуть, що буде на робочому місці 17 березня.
За інформацією «Хронік Любарта», у
відпустку Валентина Пришко подалася тоді,
коли з України стали тікати Віктор Янукович «енд компані». Як відомо, вона дружина Анатолія Пришка, заступника генпрокурора Віктора Пшонки. Тепер уже обидва із
приставкою «екс». Анатолій Пришко донедавна був відповідальним за роботу Головного управління військових прокуратур та
управління нагляду за виконанням законів
при виконанні судових рішень.
Про Валентину Пришко розповідають
різне: і хороше, і не вельми. Кажуть, підтримувала Віктора Януковича, за що чимало
колег її недолюблювали. Хтозна, може, хвиля люстрації докотиться і до неї…

АRT

УНІКАЛЬНЕ ГРАФІТІ В
ПАМ’ЯТЬ ПРО НЕБЕСНУ
СОТНЮ
Ірина КАЧАН

У самому центрі Луцька, на вулиці
Винниченка, з’явилося унікальне
графіті, присвячене волинянам,
які загинули й постраждали на
Майдані.
Роботу створив 26-річний художник Сергій Радкевич, відомий за
псевдонімом Teck. Хлопець родом з
Луцька, вже понад десять років живе
у Львові.
– Це моя шоста робота, присвячена Майдану, але перша в Луцьку.
Решта п’ять робіт – у Львові, – розпо-

відає молодий митець. – Втілити цей
задум мені допоміг керівник Спілки
художників Волині Володимир Марчук. Я надіслав йому ескіз, він допоміг відшукати місце для графіті.
Сергій Радкевич зізнається: навіть
не розраховував, що його робота буде
на такому видному місці в самісінькому центрі міста.
– Графіті має назву «Святі мужі
Волині». Це такий узагальнений образ сучасних мучеників. Бо хлопців,
що віддали життя за Україну, інакше
й не назвеш. Я складаю їм шану своєю творчістю. Для мене це важливо,
– розповів художник.
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ЯКІ ДВОРИ, ВУЛИЦІ Й ЛІФТИ

РЕМОНТУВАТИМЕ МІСТО У 2014 РОЦІ
Луцька міська рада 26 лютого під час сесії
затвердила перелік вулиць, дворових територій
та ліфтів, які планують ремонтувати в 2014 році
за рахунок місцевого та обласного бюджетів.
Поки що сказати ствердно, що усі плани
доведуть до кінця посадовці не можуть, адже
все залежить від фінансування. Переконують,
що обирали об’єкти для ремонту, керуючись
нагальністю потреби, або ж кількістю звернень
від мешканців того чи іншого району, або ж

звернень від депутатів-мажоритарників.
Щодо ліфтів, то їх капітально ремонтуватимуть,
оскільки вони допрацьовують свій термін. Якщо
ремонту не провести – структури державного
нагляду просто не нададуть дозвіл на їх роботу.
Загалом для ремонту ліфтів заплановано
3,2 млн грн, 22,2 млн на капітальний ремонт
вулиць, 4,2 млн на поточний ремонт, 5,8 млн для
ремонту прибудинкових територій.

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
ВУЛИЦЬ І ДОРІГ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО
ФІНАНСУВАТИМУТЬСЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОЇ
СУБВЕНЦІЇ В МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ
Найменування об’єкта
вул. Володимирська
вул. Гнідавська
вул. Карпенка-Карого
вул. П’ятницька гірка
вул. Чорновола
підпірна стінка на вул. П’ятницька гірка
просп. Волі
просп. Перемоги - вул. Шопена
бульв. Дружби народів (тротуарне покриття)
вул. Конякіна (тротуарне покриття)
просп. Відродження (тротуарне покриття)
просп. Молоді (тротуарне покриття)
просп. Перемоги (тротуарне покриття)

Обсяг робіт,
тис. грн
341,594
2 600,000
912,000
636,300
996,000
428,421
4 820,000
247,530
550,000
500,000
450,000
200,000
619,681

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ
КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ, ЩО
ФІНАНСУВАТИМУТЬСЯ ЗА КОШТИ
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Найменування об’єкта
вул. 8 Березня, 33
вул. Арцеулова, 1, 3, 5, 7, 9
вул. Ветеранів, 13
вул. Винниченка, 47, 49, 51
вул. Відродження, 14, 16,
Січова, 2
вул. Відродження, 26, 26а, 26б
вул. Володимирська, 108, 110, 112
вул. Грушевського, 27, 29
бульв. Дружби народів, 13
бульв. Дружби народів, 8а
вул. Дубнівська, 12,
Київський майдан, 3, 5, 7
вул. Конякіна, 12а
вул. Конякіна, 23, 25
пр. Молоді, 23
вул. Наливайка, 14а
вул. Наливайка, 2, 4, 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Кількість
ліфтів, шт.
вул. 8 Березня, 35, п. 1-2;
2
вул. Арцеулова, 3, п. 1-2;
2
вул. Будівельників, 11;
1
вул. Ветеранів, 15, п. 1-2;
2
вул. Ветеранів, 1, п. 1-3;
3
вул. В. Інтернаціоналістів, 2, п. 1-3;
3
вул. В. Інтернаціоналістів, 4, п. 1-6;
6
просп. Відродження, 9, п. 1-4;
4
вул. Гордіюк, 12, п. 1-2;
2
вул. Гордіюк, 31, п.1-3;
3
вул. Гордіюк, 35, п.1-3;
3
вул. Грабовського, 7а, п.1-3;
3
вул. Дубнівська, 12, п.5;
1
Київський майдан, 3, п.1;
1
Київський майдан, 7, п.1-3;
3
вул. Конякіна, 37а, п. 1-4;
4
вул. Кравчука, 16, п. 1-3;
3
вул. Кравчука, 18, п. 1-3;
3
вул. Л.Українки, 67;
1
вул. Мазепи, 8, п. 1-2;
2
вул. Мазепи, 49, п. 1-2;
2
вул. Молоді, 3б, п.1-2;
2
вул. Молоді, 23, п. 1-2
2
вул. Словацького, 12, л.1-2;
2
просп. Соборності, 4, п.1-5;
5
просп. Соборності, 9, п.1-2;
2
просп. Соборності, 20, п. 1-3;
3
просп. Соборності, 20а, п.1-6;
6
просп. Соборності, 21, п.1-2;
2
просп. Соборності, 27, п.1-2;
2
просп. Соборності, 22а, п.1-3;
3
просп. Соборності, 37, п.1-2;
2
просп. Соборності, 37а, п.1-4;
4
просп. Соборності, 37б, п.4;
1
вул. Шота Руставелі, 13в;
1
Всього 91
Адреса, кількість під’їздів

вул. Огієнка, 20
вул. Писаревського, 7
вул. Потебні, 52
вул. Привокзальна, 15,
вул. Арцеулова, 11
вул. Рівненська, 125
вул. Соборності, 13
вул. Степана Бандери, 18, 20
вул. Федорова, 2а
вул. Шота Руставелі, 9, 11, 13

вул. Вороніхіна
вул. Гастелло
вул. Глибока
вул. Гончарівка
вул. Гущанська
вул. Даньшина
вул. Єршова
вул. Задворецька
вул. Замкова
вул. Застав’я
вул. Караїмська
вул. Кармелюка
вул. Качалова
вул. Космонавтів
вул. Коцюбинського
вул. Кравчука
вул. Кривоноса
вул. Львівська
вул. Лютеранська
вул. Маковського
вул. Марка-Вовчка
вул. Матросова

99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
97,630
99,000
99,000
99,000
94,731
99,000
99,000
47,139
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000

вул. Мінська
вул. Підгаєцька
перехрестя вул. Підгаєцької
– вул. Теремнівської
вул. Полонківська
вул. Потапова
вул. Селищна
вул. Сєченова
вул. Сосюри
вул. Софії Ковалевської
вул. Стрельникова
вул. Трутовського
вул. Фурманова
вул. Щепкіна
вул. Щусєва
вул. Ярослава Стецька
вул. Дубнівська
перехрестя вул. Мінської вул. Гастелло
проїзд з просп. Волі до вул.
Глушець

В ДОБРУ ПУТЬ

МЕРІЯ ПРОВЕЛА
ПУСТОВІТА
В ГУБЕРНАТОРИ
З КВІТАМИ
ЗА 350 ГРИВЕНЬ

Луцька міська рада 3 березня
проголосувала за звільнення Григорія
Пустовіта з посади секретаря міської ради.
Як відомо, 2 березня указом виконувача обов’язків Президента України Олександра Турчинова секретаря міської ради,
а заодно й очільника обласної організації
«Батьківщини» Григорія Пустовіта призначили головою Волинської обласної державної адміністрації.
3 березня луцький міський голова
Микола Романюк підписав розпорядження
про нагородження Почесною грамотою
міського голови Григорія Пустовіта, секретаря Луцької міської ради, «за сумлінну
працю, високий професіоналізм, активну
громадянську позицію, а також значний
особистий внесок у розвиток місцевого
самоврядування».
Згідно з кошторисом витрат на нагородження екс-секретаря, йому подарували
годинник за 113 гривень, саму грамоту в
рамці (21 гривня) та квіти вартістю в 350
гривень.

РІШЕННЯ

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО
ФІНАНСУВАТИМУТЬСЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОЇ СУБВЕНЦІЇ В ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ
Найменування об’єкта
Обсяг робіт, тис. грн
вул. Вахтангова
300,000
вул. Грабовського
500,000
вул. Дорошенка
360,000
вул. Жуковського
323,000
вул. Заньковецька
300,000
вул. Запорізька
200,000
вул. Корольова
148,452
вул. Кременецька
500,000
вул. Мамсурова
350,000
вул. Окружна
500,000
вул. Путінцева
292,548
вул. Ранкова
350,000
вул. Гетьмана Сагайдачного
500,000
вул. Станіславського
300,000
вул. Чернишевського
800,000
вул. Теремнівська
500,000
просп. Соборності
2 700,000
Капітальний ремонт
8 924,000
бульв. Дружби народів
99,000
вул. Богомольця
99,000
вул. Вишенського
99,000
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Фото Волинські новини

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО
РЕМОНТУ ЛІФТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ,
ЩО ФІНАНСУВАТИМУТЬСЯ ЗА КОШТИ
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

6 березня 2014 року

99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000
99,000

Поточний ремонт 4 199,500

У ЛУЦЬКУ
ЗАБОРОНИЛИ
РЕКЛАМУ
«УКРАЇНСЬКОГО
ВИБОРУ»
Луцька міська рада 3 березня на позачерговій сесії ухвалила рішення про зняття з усіх
рекламних площ, незалежно від їх господарської належності, будь-які рекламні матеріали організації «Український вибір».
Такі дії депутати затвердили, розглядаючи питання про заходи, пов’язані з
російською агресією проти України.
Голова фракції ВО «Свобода» у міській раді Юрій Вега запропонував, аби біля
приміщення Луцької міської ради вивішували червоно-чорний прапор поряд з
прапором міста та Євросоюзу.
Окрім цього, серед озвучених
пропозицій – зняття усіх агітаційноінформаційних матеріалів організації
«Український вибір» як «відверто антиукраїнської» сили. Відомо, що засновником
організації є Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна. Обидві
пропозиції депутати підтримали.
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ГРИГОРІЙ ПУСТОВІТ: «КАДРИ З
БАШКАЛЕНКОМ НЕ Є ОКРАСОЮ
НАШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ»
ції?

ПЕР
ПЕРСОНА
Пу
Пустовіт
Григорій Олександрович
народився
29 березня 1960 року в
на
місті
м Дубні Рівненської області.
Закінчив
у 1977 році Калінінське
З
суворовське училище, у 1981
році – Ленінградське вище
загальновійськове командне
училище. З 1981 до 2004 року

Розмовляв Андрій ЛУЧИК
Розмову з новим волинським губернатором «ХронікиЛюбарта» записували в середу 4 березня пізно ввечері.
На годиннику була 23.00, в приміщенні ОДА світилося кілька вікон на другому та третьому поверхах. Зустріч
відбувалася в колишньому кабінеті
першого заступника. Цікаво, що рівно три тижні тому «Хроніки» брали
інтрев’ю в цьому ж кабінеті у тодішнього нового губернатора Олександра Башкаленка. І сиділи всі на тих же
кріслах. Єдина відмінність в інтер’єрі
– відсутність будь-якої техніки в кабінеті. «Куди поділася?» – запитую. – «Не
знаю. Як прийшов сюди, нічого тут
вже не було», – відповідає Пустовіт.
«Роботи багато, а часу мало. Завтра знову о 7.30 буду на роботі, –
бідкається. – Постійний потік людей,
а заступників – немає. Доводиться
все робити самому».
Тож «Хроніки» розпитали Григорія Олександровича про його призначення, кадрову політику, війну та
вибори, що інколи одне й те ж.
– До останнього моменту ніхто
не розглядав кандидатуру Пустовіта на пост волинського губернатора. Як вас таки призначили?
– Коли ми кажемо, що моя кандидатура не розглядалася на посаду
голови Волинської облдержадміністрації серед людей, які цікавляться
політичними процесами, від браку
належної інформації. Річ у тім, що
ініціювали кандидатури не лише
місцеві осередки політичних партій,
громадські організацій, а й інші посадові особи, які мали на це право.
Справді, спочатку мене не планували на цю посаду. Але не планувало
наше обласне бюро. Коли виникло
питання призначення нового губернатора, я сказав, що хочу працювати
в обласному штабі. Адже вийшла на
волю Юлія Володимирівна, вона буде
йти кандидатом у Президенти. І я
для себе визначив, що це – основне
завдання. Тим більше, що в нас було
достатньо охочих обійняти посаду
голови ОДА, людей, які мають певні
знання і досвід. Той самий Олег Кіндер, Роман Карпюк. А очолити обласний штаб була моя прерогатива.
Тому мого прізвища не називали.
Але моє прізвище називали ті посадові особи, які були причетні до
ухвалення рішень.

– Вас особисто лобіювала на цю
посаду Юлія Тимошенко?
– Ні.
– Зараз відбулося масове призначення голів адміністрацій у низці
областей. Наскільки я розумію, розписується «шахова партія», де одну
область віддають одній політичній
силі, іншу – іншій. Волинь потрапила в орбіту впливу «Батьківщини».
– Якщо обговорювати ці процеси
в спрощеному вигляді, то припускаю,
що могло бути саме так. Були переговори між політичними силами, й
кожна з них висувала своїх кандидатів. Напевне, дивилися на вплив
цієї політсили в області та відповідність кандидата посаді голови ОДА.
Але, оскільки я не був безпосередньо
учасником цих процесів, то не можу
сказати достеменно.
– Чи було обговорено вашу кандидатуру з громадськими силами
Євромайдану, в тому числі з Правим сектором?
– Думаю, що не лише мою, а всі
кандидатури обговорювали з відповідними політико-громадськими структурами, які були задіяні та сьогодні
перебувають у Києві на Майдані.
– Але не з місцевими?
– Думаю, це на київському рівні.
– Думаєте, зараз вас призначено як тимчасового губернатора? До
червня 2014 року, коли вже відбудуться президентські вибори?
– У мене немає ані грама сумніву,
що президентом країни стане Юлія
Володимирівна Тимошенко. І поняття «влада зміниться» на «так, як було
при Януковичу», не буде.
Хоча я не сумніваюся, що на виборах виграє Тимошенко, не виключаю, що моє перебування на посаді
може бути до завершення підрахунку
голосів і формування нової команди.
Якщо новий президент скаже, що
бачить мене на іншому місці роботи,
звичайно, я виконуватиму наказ свого лідера.
– Ви вже кілька днів працюєте на
посаді, але вас досі офіційно не представили. Чи відомо вам, хто й коли
здійснюватиме представлення?
– Поки не відомо. Це пов’язано
з тим, що одночасно призначено багато голів ОДА. І втой же час Кабмін
теж має працювати. Ті члени Кабміну, які відповідають за представлення, не можуть в один день представити всіх голів.

служив у Збройних силах. З 2006-го очолював
Луцьку міську партійну організацію ВО
«Батьківщина». 2010 року обраний депутатом
Луцької міської ради, де став секретарем.У
2013 році обраний головою Волинської
обласної організації ВО «Батьківщина».
З 2 березня 2014 року – голова Волинської
обласної державної адміністрації.

Попередньо ми говорили про
середу. Я особисто вийшов з такою
ініціативою на Остапа Семерака. Але
оскільки в середу відбудеться засідання Кабінету Міністрів, то представлення буде перенесено на інший
день. Але думаю, що це не суттєво, бо
я вже працюю.
– Яким чином ви приймали
справи від попереднього керівництва області? Адже останнім часом
єдиним легітимним представником
влади на Волині була обласна рада.
І нікого з відповідальних осіб облдержадміністрації на робочих місцях не було.
– Посади й справ я не приймав.
Адже ви бачили, що це була революційна зміна керівництва. Фактично я
прийшов в адміністрацію, де не було
ані голови, ані заступників. Фактично я почав сам, за допомогою працівників облдержадміністрації вникати
в суть справ. Уже провів зустрічі з
представниками економічного блоку, податкової, казначейства. Запланованозустрічі з керівниками інших
структурних підрозділів. Хочу зазначити, що ті працівники ОДА, з
ким мені довелося поспілкуватися,
відзначаються доволі високим професійним рівнем.
– Кадрове питання: у вас досі
немає заступників, багато начальників управлінь написали заяви на
звільнення. Ким плануєте заповнювати ці вакансії?
– Справді, ситуація складна. Немає заступників, немає багатьох начальників управлінь. Документи по
декількохіз них уже відправили на
звільнення. Декого ми вже звільнили.
Зараз іде процес формування
команди. Зазвичай голова ОДА має
ексклюзивне право кадрових призначень. Оскільки я обійняв цю посаду внаслідок революційних подій,
то не маю такого права. На сьогодні
йдуть обговорення можливих кадрових змін як у партії «Батьківщина»,
так і в інших партіях. Ми знаємо,
що громадські організації, зокрема
Правий сектор, мають своє бачення
кадрових призначень.
Перший рівень – узгодження
кандидатур в межах партій. Потім
– узгодження на міжпартійному рівні. Наступний етап – обговорення з
громадською радою Майдану, з нашими громадськими активістами,
Правим сектором і Самообороною
для того, щоб цей процес був прозорим. Звичайно, це складно. З точки
зору управлінської практики – обтяжливо. І говорити про оптималь-

ність цього процесу, оцінити професіоналізм підібраних осіб можна
тільки в майбутньому. Адже голова
адміністрації може навіть не бути
близько знайомим з людиною, яку
призначать.
– Йдеться про заступників голови ОДА чи про узгодження й на
інші посади?
– Ідеться про заступників, начальників управлінь, апарат, райдержадміністрації. Тобто це має бути
комплексне рішення. Але мова не
про те, що всі ці посади будуть заповнені одночасно. Спочатку призначимо заступників голови.
– Коли можуть бути призначені
заступники?
– Призначення заступників відбудеться після узгодження позицій.
Думаю, в четвер-п’ятницю ми прийдемо до спільного знаменника по заступниках і документи відразу будуть
надіслані в Київ на призначення.
– Кого ви особисто хотіли б бачити одним із своїх заступників?
– Зараз, згідно зі штатним розписом, в голови ОДА має бути три заступники. Одним із них я бачу Карпюка Романа Петровича.
– Нині надзвичайно складна
соціально-економічна ситуація в
країні. Чого варто очікувати? Волинянам потрібно тугіше затягувати
паски?
– На сьогодні ми маємо заборгованість із субсидій і пільг – це 140 млн
гривень. Є заборгованість за енергоносії, лише підприємства теплокомуненерго заборгували за газ 202 млн
гривень. Йде накопичення боргів,
і ситуація справді складна. Разом з
тим, підприємства в нас працюють.
І якщо не буде додаткових, форсмажорних подій, то переконаний, що
ситуація буде під контролем.
– Запитання як колишньому
військовому: війна буде?
– Війна починається не в день
перетину кордону, а в день ухвалення рішення про оголошення війни.
Що ми бачимо сьогодні: висування
російських військових підрозділів
до кордонів з Україною. Готуються
пороми для перекидання військової
техніки та підрозділів через водні
об’єкти, літаки на території України
здійснюють розвідувальні польоти.
Тобто фактично йде процес підготовки до перетину кордону.
Як військова людина я бачу, що
фактично війна вже почалася. Інша
справа – чи можна її зупинити? Я
переконаний, що так. Поки ми ще не
пройшли точку неповернення.

– Чи готова Волинь до мобіліза-

– За останні дні я зустрівся з
усіма командирами військових частин гарнізонів Луцька, ВолодимираВолинського та Ковеля. Я побачив,
що люди чітко знають, що вони виконують, побачив високий моральний дух особового складу. Для себе
зробив висновок, що наші частини
можуть якісно виконати поставлені
їм завдання.
Зараз уперше за весь час ми зіштовхнулися з таким явищем, що у
військкомати постійно приходять
добровольці, навіть люди, які не є
військовозобов’язаними.
Інша справа, що матеріальнотехнічний рівень нашої армії зараз
перебуває на неналежному рівні. Це
означає, що льотчики не налітали
потрібну кількість годин, танкісти не
наїздили потрібну кількість кілометражу…
– …зате наша піхота потрібну
кількість кілометрів пробігла.
– Пробігла. Фізична підготовка в
Збройних силах України завжди була
на належному рівні.
– Ваш попередник Олександр
Башкаленко теж був військовим.
Але ми всі бачили, як закінчилася
його кар’єра на Театральному майдані Луцька. Як ви вважаєте, з ним
повелися гідно?
– (Довго думає. – Авт.) На жаль,
кадри, де Башкаленка приковують до
сцени, ставлять на коліна, обійшли
весь світ. Ці кадри не є окрасою нашої революції. Але це її реалії.
– Коли плануєте нарешті перебратися в головний кабінет області?
– Олександр Башкаленко, ставши
головою облдержадімінстрації, відразу розпочав ремонт у кабінеті, в якому до того сидів Борис Клімчук. Відповідно, ремонт зараз там у розпалі.
Чекатимемо на його завершення.
– Ви пересіли в губернаторське
крісло з крісла секретаря Луцької
міської ради. Кого буде призначено
на це місце зараз?
– Думаю, неочікуваних призначень не буде. Припускаю, що це буде
представник фракції «Батьківщина».
Хто це буде – почекаймо рішення
партійного бюро та фракції.
– Повернімося до теми виборів.
Щойно ви заявили, що Тимошенко
йтиме в Президенти. Я особисто
такої заяви Юлії Володимирівни
не чув.
– Офіційної заяви про те, що
Юлія Тимошенко йтиме в Президенти, не було. Але знаючи її бійцівський
характер та її особисті риси, думаю,
що вона зобов’язана йти на вибори.
Іншого політика, який міг би дати
раду викликам, що стоять сьогодні
перед країною, нині немає.
– Чи не плануєте на час виборів призупинити своє членство в
«Батьківщині» або взяти відпустку,
щоб потім вас не звинувачували у
використанні адмінресурсу?
– Я про це ще не думав.
– За які кошти фінасуватиметься виборча кампанія кандидата від
«Батьківщини»?
– (Думає. – Авт.) За кошти виборчого фонду.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

3 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Спорт
06.20, 00.35 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.20, 07.40, 08.20 Гість
студії
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.10 Т/с «МонтеКрісто»
10.00, 15.00, 19.00, 21.40
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.05 «Жива душа поетова
святая...» Світ поезії.
Т.Шевченко
12.40 Star-шоу
14.10 Право на захист
14.40 Вікно в Америку
17.20 Шевченківський вечір
21.00, 05.25 Підсумки дня
21.30 Діловий світ
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00 Підсумки
23.25 Шустер LIVE
01.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Д/ф «Стефан Турчак.
Партитура долі»
02.55 Х/Ф «БЕЗСМЕРТНИЙ
ГАРНІЗОН»
04.25 Д/ф «Герої України.
Крути. Перша Незалежність»
05.50 Діловий світ. Агросектор

ВІВТОРОК

4 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
14.30, 18.35 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Спорт
06.20, 00.35 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.40, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.10 Т/с «МонтеКрісто»
10.00, 15.00, 19.00, 21.40
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.20, 21.30 Діловий
світ
12.25 Як Ваше здоров’я?
13.25 Ближче до народу
14.45 Euronews
14.55, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
17.10 Світло
17.40 Околиця
18.00 Фінансова перспектива
21.00, 05.25 Підсумки дня
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.25 Шустер LIVE
01.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Д/ф «Міф про Ніберу»
02.55 Х/Ф «ВЕТЕРИНАР»
04.35 Дорослі ігри

Хроніки ЛЮБАРТА
№7 (170)
1+1

06.00 «ТСН-Тиждень»
07.35, 00.55 Х/Ф «ФОРМУЛА
КОХАННЯ»
09.20 Мег ¥ібсон у комедії
«Чого хочуть жінки» 1
11.45 Х/Ф «МАНЕКЕННИЦЯ»
15.20 «1+1 удома: 8 Березня»
17.20 «Восьме березня у
великому місті»
19.30 «Телевізійна служба
новин»
20.30 «Вечірній квартал. 8
Березня»
22.30, 02.25 Д/ф «Мій
Шевченко»
04.25 «Світ навиворіт-5»
05.15 Телемагазин

2+2

ІНТЕР
05.30 Х/Ф «ПОЧУЙ МОЄ
СЕРЦЕ»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Фродя»
13.45, 14.20 «Сімейний суд»
15.05 «Чекай на мене»
18.05, 02.50 «Стосується
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 01.50 «Подробиці»
21.00 Т/с «Гетери майора
Соколова»
23.00 Т/с «Петрович»
01.00 Д/ф «Вакцини. Бізнес на
страху»
03.35 Мультфільми

МЕГА
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ICTV
06.00 Служба розшуку дітей
06.05 Світанок
07.05, 19.05 Надзвичайні
новини
07.55 Факти тижня
09.00 Х/Ф «ЧАКЛУНКА»
10.55 Х/Ф «ФРАНЦУЗЬКИЙ
ПОЦІЛУНОК»
12.55 Х/Ф «ЗА БОРТОМ»
14.55 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
16.50 Х/Ф «ХОЛОСТЯЦЬКА
ВЕЧІРКА У ВЕГАСІ»
18.45 Факти. Вечір
19.50 Х/Ф «РЖЕВСЬКИЙ
ПРОТИ НАПОЛЕОНА»
21.15 Х/Ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦЯ ДОЛІ»
22.55 Х/Ф «ХОЛОСТЯЦЬКА
ВЕЧІРКА У ВЕГАСІ-2. ІЗ
ВЕГАСА У БАНГКОК»
00.45 Х/Ф «ТІЛО, ЯК ДОКАЗ»
02.25 Т/с «Кістки»

ТРК УКРАЇНА

06.00 Мультфільми (1)

06.00 Легенди бандитської

06.40 Т/c «В очікуванні любові»

07.15 «Нове Шалене відео по-

Одеси

10.20, 05.30 Т/c «Яблуневий

08.00 В пошуках істини

спас» 1

09.50 Народження континентів

14.15 Х/Ф «ПРО ЩО

українськи»
09.00 «Облом.UA. Новий сезон»
11.00 Т/с «Проти течії»

12.30 Африка
13.30 Незнайома Африка

19.00 Т/с «Вантаж»

14.30 Африка. За лаштунками

21.00 «ДжеДАІ»

15.30 В пошуках пригод

21.20 Х/Ф «ВУЛКАН»
23.20 Х/Ф «ДОВІЧНО»
01.00 Х/Ф «ЗІТКНЕННЯ З

18.30 Битва за Марс
19.30 Фантастичні історії
21.30 Політ над землею

МОВЧАТЬ ДІВЧАТА»
16.00, 19.20 Т/c «Відлига» 1
19.00 Події
22.00 Події дня
22.30 Т/c «Слід» 1
23.20 Х/Ф «ФОРМУЛА
КОХАННЯ ДЛЯ ЗАРУЧНИКІВ
ШЛЮБУ»

00.30 Покер

ЗЕМЛЕЮ»

01.30 Профілактика

01.20 Легенди бандитського

передавального устаткування

02.25 Х/Ф «ЗАХАР БЕРКУТ»

Києва

05.00 Щиросерде зізнання

1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.30, 05.10
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10 Х/Ф «ІСТОРІЯ
КОХАННЯ, АБО НОВОРІЧНИЙ
РОЗІГРАШ»
11.10, 12.50, 00.35, 02.05 Т/с
«Скліфосовський»
13.50, 02.55 Т/с «Справа
лікарів»
14.45, 04.25 «Красуня за 12
годин - 2»
15.40 «Свати - 4» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
20.30 Т/с «¥юльчатай - 2.
Заради любові»
23.45, 03.40 Т/с «Касл - 2»
05.25 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.30 Т/с «Сармат»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Вантаж»
21.00 «ДжеДАІ»
21.25 Ліга Чемпіонів УЄФА.
Баварія - Арсенал. Пряма
трансляція
23.40 Про Лігу Чемпіонів +
огляд ігрового дня
00.55 Ліга Чемпіонів УЄФА.
Атлетіко - Мілан
02.35 Х/Ф «ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ
ЛЮБОВ»

ІНТЕР
05.25, 21.00 Т/с «Гетери
майора Соколова»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11.20, 12.25, 16.50 Д/с
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.35, 16.20 «Сімейний суд»
18.05, 02.50 «Стосується
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 01.50 «Подробиці»
23.00 Т/с «Петрович»
00.55 Д/ф «Ген жорстокості»
03.35 Мультфільми

МЕГА
06.00, 20.30 Теорія криз
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 Створені вбивати
08.30, 13.30 Вижити попри все
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
12.30 За мить до катастрофи
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні історії
17.30 В пошуках істини
19.30 Тінь апокаліпсису
22.30 Йеллоустон
00.30 Загадки планети
01.20 Я вижив
03.30 Політ: вижити
04.10 Авіакататсрофи: вижити

ICTV
05.30, 08.45, 12.45 Факти
05.55 Світанок
07.00, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05, 13.50 Анекдоти поукраїнськи
10.15, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
13.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-5»
14.55 Х/Ф «ЄГЕР»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Чужий район-2»
21.00 Свобода слова
00.00 Т/с «Лісник»
01.50 Х/Ф «ВІЧНО
МОЛОДИЙ»
03.30 Т/с «Кістки»
04.10 Т/с «У чорному списку»
04.50 Про-Ziкаве.ua

ТРК УКРАЇНА
07.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.10, 15.20, 17.25,
22.30 Т/c «Слід» 1
10.25, 20.10 Т/c «Шаман-2» 1
12.15, 19.30 «Говорить
Україна»
14.20, 23.20 Т/c «Подружжя»
18.00 Т/c «Сашка» 1
22.00, 03.55 Події дня
00.20 Т/c «Ментовські війни
7» (2)
02.10 Х/Ф «ФОРМУЛА
КЛХАННЯ ДЛЯ ЗАРУЧНИКІВ
ШЛЮБУ»
04.25 Т/с «Відлига»
05.30 Т/с «Яблуневий спас»

05

СТБ
05.05 Х/Ф «КАМІННИЙ ГІСТЬ»
06.45 Х/Ф «ЗІТА І ГІТА»
09.45 Х/Ф «ДІВОЧА ВЕЧІРКА»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.20 «Неймовірна правда про
зірок»
20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
21.05 Х/Ф «САМАРА-2»
22.25 «Детектор брехні - 5»
23.30 «Битва екстрасенсів. Свої
проти чужих»
01.35 «Один за всіх»
02.40 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
07.55 М/с «Том і Джеррі»
09.40 Х/Ф «МИТТЄВОСТІ
НЬЮ-ЙОРКА»
11.25 Х/Ф «ЧУМОВА
П’ЯТНИЦЯ»
13.20 Х/Ф «ПЕРША ДОЧКА»
15.20 Х/Ф «ЧОГО ХОЧЕ
ДІВЧИНА»
17.25 Х/Ф «ОХОРОНЕЦЬ»
20.00 Ревізор
22.35 Страсті за Ревізором
00.05 Репортер
00.10 Х/Ф «РАДІСНИЙ ШУМ»
02.20 Служба розшуку дітей
02.25, 03.30 Зона ночі
02.30 Розквіт українського кіно
03.35 Моя адреса - Соловки.
Навіщо перекладати Вергілія
03.50 Зона ночі Культура
03.55 Майстер музи
04.10 Київ на межі століть
04.35 Війна світів. Ревізор
проти Шефа

СТБ
05.35 «Чужі помилки. Карти,
гроші, три сестри»
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.10, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
09.55 «Зіркове життя.
Найбажаніші наречені світу»
10.55 Х/Ф «МРІЯТИ НЕ
ШКІДЛИВО»
12.40, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.35, 00.15 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.05 Х/Ф «САМАРА-2»
22.25 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
02.30 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Черепашки-ніндзя»
06.35 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 17.05 Т/с «Не родись
вродлива»
09.50 Т/с «Татусеві дочки»
15.00 Х/Ф «МІСС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ 2»
18.00, 00.00 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА»
00.05 Х/Ф «ГОЛОВНЕ - НЕ
БОЯТИСЯ»
01.50, 02.40 Зона ночі
01.55 Десята муза в Україні
02.25 Жар-птиця
02.45 Становлення
українського німого кіно
03.45, 04.25 Зона ночі
Культура

ЗІРКОВІ НОВИН
НОВИНИ
НИ
НОВОЮ СОЛІСТКОЮ
КОЮ
КА»
ГРУПИ «ФАБРИКА»
СТКА
СТАЛА ФІНАЛІСТКА
ШОУ «ХОЧУ
У ВІА ГРУ»

С

півачка Катя Лі покинуула групу «Фабрика» че-рез проблеми зі здоров’ям??
Повідомляє «Навсі100». У
своєму офіційному зверненні дівчина заявила, що травма спини, яку вона
отримала під час знімань кліпу, поставила хрест на
її гастрольній діяльності.
Але святе місце порожнім не буває. Вже зараз
на місце Каті знайшли нову солістку, причому нею,
всупереч очікуванням, стала зовсім не Антоніна
Клименко, яка тимчасово заміняла Катю в період її
відсутності.
Новою учасницею «Фабрики» стала фіналістка
проекту «Хочу у ВІА Гру» Олександра Попова, відома перш за все чудовим кавером пісні «Вахтери»
гурту «БУМБОКС».

ІРЕНА КАРПА ЗВЕРНУЛАСЯ
ДО КРИМЧАН

«С

ейчас это только ваш выбор, где вы хотите
жить дальше – в тоталитарном государстве
или демократическом. Мы вас очень поддерживаем, всеми силами! Мы понимаем, что мы едины,
что мы – братья. Думайте! Все на самом деле в
ваших руках сейчас!» – сказала Ірена.
«Крым – это Украина! Мы всегда будем с вами!»
– додала вона.
У відео, розміщеному на YouTube, артистка
говорить російською мовою.
Карпа зізнається у любові до Криму. Вона зауважила, що півострів це не лише місце, куди їдуть
«погріти сідниці», а набагато більше.

ЛІДЕР «БУМБОКСА» ДО
УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ:
И!»
«ПИШАЄМОСЯ ВАМИ!»

В

окаліст гурту «Бумбокс» Андрій
рій
Хливнюк підтримав усіх військовослужбовців України, пише
«TabloID». Артист записав відеозвервернення до усіх, хто нині служить в
українській армії: «До чоловіків
і жінок, солдатів і офіцерів.
Особливо до тих, хто перебуває
й несе службу в Автономній
Республіці Крим».
«Та мужність, яку ви сьогодні показуєте і те підтвердження,
що слово честі для вас – не просто порожній звук,
надихає усіх нас жителів України. Знайте, що ви
не самі. Ми щиро з вами. Пишаємося вами! І дуже
хвилюємося і любимо вас!» – сказав Хливнюк.
Нагадаємо, раніше лідер «Бумбокса» вже заявляв, що він такий самий екстреміст, як і всі ті, хто
стоїть на Майдані.

«ШРЕК» МАТИМЕ ПРОДОВЖЕННЯ

Ф

анати зеленого симпатяги, його зачарованої
дружини і веселого осла можуть тріумфувати.
Творці мультфільму «Шрек» пообіцяли зняти п’яту
частину казкової історії про життя своїх героїв,
пише «Навсі100».
«Ми дали їм час відпочити трохи. Але можу вас
запевнити, що в серіалі про Шрека буде п’ята глава.
Ми не все сказали, і, що важливіше, він теж не все
сказав», — заявив гендиректор студії «DreamWorks
Animation» Джеффрі Катценберг каналу «Fox
Business Network».
Коли довгоочікуваний мультфільм вийде на
екрани, про що буде нова серія «Шрека», Джеффрі
Катценберг уточнювати не став. Нагадаємо, остання, четверта, частина історії — «Шрек назавжди»
— вийшла в прокат у 2010 році.
Мультфільм, в якому Шрек страждав від кризи
середнього віку і втомився від своєї дружини й
діточок, зібрав по всьому світу $752,6 млн. А з
моменту виходу першої серії про зеленого людожера в 2001 році анімаційна стрічка принесла своїм
творцям $2,9 млрд.
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«ОСКАР- 2014»:
ВЕДУЧА В КОСТЮМІ ФЕЇ
Й ГОЛОВНІ ТРІУМФАТОРИ
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження
найкращих фільмів і діячів кіно американської
Академії кінематографічних мистецтв «Оскар- 2014».
Цьогоріч вела церемонію Еллен ДеДженерес. За
час церемонії телеведуча кілька разів змінила вбрання:
спочатку чорний костюм на білий, потім вона перевтілилася у фею, а потім знову переодягнулася в чорне.
Розважаючи публіку, Еллен подбала і про гостей, виявивши себе як справжня господиня: «Хтось голодний?
Я замовила піцу на всіх...» Тієї ж миті до зали увійшов
рознощик піци. І поки зірки розхапували шматки, а Бред
Пітт наминав за обидві щоки, немов голодний школяр,
який втік з уроків до кінотеатру, Еллен запитала в рознощика: «Хто ваша улюблена зірка? З ким хочете поспілкуватися?» Щоправда, опісля виявилося, що грошей
у ведучої з собою немає, і ДеДженерес довелося «розкуркулити» деяких знаменитостей. Проте всім затія з піцою
та неформальна обстановка дуже сподобалася.
І це був не єдиний кумедний момент на церемонії.
Так, Дженніфер Лоуренс, яка вибрала для виходу на
килимову доріжку яскраво-червону сукню, цього року
знову не втрималася на підборах і впала. Мабуть, у неї
це вже стало традицією: торік вона розтяглася просто
в залі, а цьогоріч осоромилася просто на доріжці.
«Дженніфер, ти чудова, – прокоментувала цей
конфуз Еллен ДеДженерс. – Я готова спостерігати за
твоїми падіннями весь день».
Найкращий актор цього року МакКонахі виступив
з беззастережно найкращим спічем вечора, а Джаред
Лето взяв куди більш серйозну ноту – і теж досяг успіху.
Правда, добряче втомив публіку. Він згадав свою маму,
розповів історію своїх злетів та падінь і звернувся до
жителів України й Венесуели. Щоправда, стало відомо,
що російські канали вирізали з ефіру цей шматок.
Єдиною людиною, яка пустила сльозу, отримуючи
«Оскара», стала Лупіта Ніонго, що отримала нагороду за роль другого плану у фільмі-фавориті цього року
«12 років рабства». «Не має значення, звідки ти, все
вирішує те, про що ти мрієш», – промовила зі сцени
Лупіта. Розплакалася під час церемонії і Сандра Баллок. Акторку розчулила промова Альфонсо Куарона,
режисера фільму «Гравітація», виголошена іспанською
мовою. Зате Леонардо ді Капріо, хоч і залишився укотре без статуетки, на публіці плакати не став.

ПЕРЕМОЖЦІ 86-Ї ЦЕРЕМОНІЇ «ОСКАР»
Найкращий фільм – «12 років рабства»
Найкращий режисер – Альфонсо Куарон, «Гравітація»
Найкраща чоловіча роль – Меттью Макконахі, «Далласький клуб покупців»
Найкраща жіноча роль – Кейт Бланшетт, «Жасмин»
Найкращий актор другого плану – Джаред Лето,
«Далласький клуб покупців»
Найкраща актриса другого плану – Лупіта Ніонго,
«12 років рабства»
Найкращий оригінальний сценарій – «Вона»
Найкращий адаптований сценарій – «12 років рабства»
Найкращі візуальні ефекти – «Гравітація»
Найкраща операторська робота – «Гравітація»
Найкраща пісня – «Let it Go», «Холодне серце»
Найкращий грим і зачіски – «Далласький клуб покупців»
Найкращі костюми – «Великий Гетсбі»
Найкращий художник–постановник – «Великий
Гетсбі»
Найкращий звук – «Гравітація»
Найкращий монтаж звуку – «Гравітація»
Найкращий монтаж – «Гравітація»
Найкращий короткометражний фільм – «Гелій»
Найкращий короткометражний документальний
фільм – «Леді в номері 6»
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
– «Пан Ілюмінатор»
Найкращий анімаційний фільм – «Холодне серце»
Найкращий документальний фільм – «У двадцяти
футах від того, щоб стати зіркою»
Найкращий іноземний фільм – «Велика краса» (Італія)

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
14.30, 18.40 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Спорт
06.20, 00.35 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.20, 07.40, 08.20 Гість
студії
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.10 Т/с «МонтеКрісто»
10.00, 15.00, 19.00, 21.40
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.25, 21.30 Діловий
світ
12.25 Кордон держави
12.40 Українська пісня
13.30 Дорослі ігри
14.45 Euronews
14.55, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
17.15 Подорожуй світом з
Ю.Акуніною
17.40 Шлях до Чемпіонату світу
ФІФА 2014 Бразилія
18.05 Фінансова перспектива
21.00, 05.25 Підсумки дня
22.50 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Підсумки
23.25 Шустер LIVE
01.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Д/ф «Сімдесятники.
Тимофій Левчук»
02.50 Х/Ф «ВЕТЕРИНАР»
04.35 «Надвечір’я»

ЧЕТВЕР

6 БЕРЕЗНЯ
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06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
14.30, 18.40 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Спорт
06.20, 00.35 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.40, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.10 Т/с «МонтеКрісто»
10.00, 15.00, 19.00, 21.40
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.25, 21.30 Діловий
світ
12.30 Контрольна робота
12.50 Фольк-music
13.50 Не вір худому кухарю
14.45 Euronews
14.55, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
17.05 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
18.05 Фінансова перспектива
21.00, 05.25 Підсумки дня
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.25 Шустер LIVE
01.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Д/ф «Символ Держави»
02.50 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жін.)
04.15 Українського роду
04.35 Як Ваше здоров’я?

6 березня 2014 року
1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.50, 04.50
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 20.30 Т/с «¥юльчатай - 2.
Заради любові»
11.45, 12.45, 00.55, 01.45 Т/с
«Скліфосовський»
13.45, 02.40 Т/с «Справа
лікарів»
14.40, 04.05 «Красуня за 12
годин - 2»
15.40 «Свати - 4» 1
16.45, 05.05 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
22.25 «Чотири весілля - 3»
00.05, 03.25 Т/с «Касл - 2»
05.30 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «СЕРЖАНТ
МІЛІЦІЇ»
11.05 Х/Ф «ХЛІБ. ЗОЛОТО.
НАГАН»
12.20 Д/п «Вбивство від кутюр»
13.20 Д/п «Сонячна безодня»
14.20 Д/п «Французький
іноземний легіон»
15.10 Д/п «Військова форма
Червоної та Радянської армії»
16.15 Д/п «Ручний кулемет ДП»
16.30, 19.00 Т/с «Вантаж»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «ХАРЛЕЙ
ДЕВІДСОН І КОВБОЙ
МАЛЬБОРО»
23.20 Х/Ф «ВИРОЩУВАННЯ»
01.15 Х/Ф «ЖАХ ІЗ НАДР»
02.40 Х/Ф «БРАВІ ХЛОПЦІ»

1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10, 20.30 Т/с «¥юльчатай - 2.
Заради любові»
10.55, 11.55, 12.55,
00.35, 01.25, 02.15 Т/с
«Скліфосовський»
13.55, 03.05 Т/с «Справа
лікарів»
14.50, 03.50 «Красуня за 12
годин - 2»
15.45 «Свати - 4» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
23.45, 04.35 Т/с «Касл - 2»
05.20 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «СЕРЖАНТ
МІЛІЦІЇ»
11.05 Х/Ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
12.50 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
14.50 «Облом.UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «Вантаж»
19.00 Т/с «Третього не дано»
23.00 Х/Ф «ОЧІ ДРАКОНА»
00.50 Х/Ф «ЩАСЛИВІ
НОМЕРИ»
02.25 Х/Ф «ЯРОСЛАВ
МУДРИЙ»

ІНТЕР
05.25, 21.00 Т/с «Гетери
майора Соколова»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11.20, 12.25, 16.50 Д/с
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.35, 16.20 «Сімейний суд»
18.05, 02.55 «Стосується
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 01.55 «Подробиці»
23.00 Т/с «Петрович»
01.00 Д/ф «Діти - зірки»
03.40 Мультфільми

МЕГА

ICTV
05.15 Служба розшуку дітей
05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Анекдоти по-українськи
10.25, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
13.50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-5»
15.50, 20.05 Т/с «Чужий
район-2»
18.45 Факти. Вечір
21.50 Т/с «Лісник»
23.40 Х/Ф «ЩЕРБАТЕ ЛЕЗО»
01.35 Х/Ф «ТІЛО, ЯК ДОКАЗ»
03.10 Т/с «Кістки»
03.50 Т/с «У чорному списку»
04.30 Про-Ziкаве.ua

ТРК УКРАЇНА

06.00, 20.30 Теорія криз

07.00, 09.00, 14.00, 17.00,

06.30, 23.30 Загадки Всесвіту

19.00 Події

07.30 Створені вбивати
08.30, 13.30 Вижити попри все
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки

07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.10, 15.20, 17.25,
22.30 Т/c «Слід» 1

11.30, 15.30 В пошуках пригод

10.25, 20.10 Т/c «Шаман-2» 1

12.30 Смертельна дюжина

12.15, 19.30 «Говорить

14.30, 21.30 Сучасні дива

Україна»

16.30 Секретні історії

14.20, 23.20 Т/c «Подружжя»

17.30 В пошуках істини
19.30 Секретні території
22.30 Йеллоустон
00.30 Покер

18.00 Т/c «Сашка» 1
22.00, 02.10 Події дня
00.20 Т/c «Ментовські війни

01.20 За мить до катастрофи

7» (2)

02.10 Ідеальна катастрофа

02.40 Т/c «Відлига» 1

ІНТЕР
05.25, 21.00 Т/с «Гетери
майора Соколова»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11.20, 12.25, 16.50 Д/с
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.35, 16.20 «Сімейний суд»
18.05, 02.45 «Стосується
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 01.45 «Подробиці»
23.00 Т/с «Петрович»
00.55 Д/ф «Жертви краси»
03.30 Мультфільми

МЕГА

ICTV
05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05, 13.55 Анекдоти поукраїнськи
10.20, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
14.05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-5»
15.05 Т/с «Чужий район-2»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Братани-3»
21.50 Т/с «Лісник»
23.45 Х/Ф «УБИВЦЯ»
01.35 Х/Ф «ЩЕРБАТЕ ЛЕЗО»
03.20 Т/с «Кістки»
04.00 Т/с «У чорному списку»
04.40 Про-Ziкаве.ua

ТРК УКРАЇНА

06.00 Викрадення

06.00 Т/c «Дорожній патруль

06.30, 23.30 Загадки Всесвіту

4» 1

07.30, 12.30 Створені вбивати

07.00, 09.00, 14.00, 17.00,

08.30, 13.30 Вижити попри все

19.00 Події

09.30, 18.30 Шукачі

07.15 Ранок з Україною

10.30 Таємні знаки

09.10, 13.10, 15.20, 17.25,

11.30, 15.30 В пошуках пригод

22.30 Т/c «Слід» 1

14.30, 21.30 Сучасні дива

10.25, 20.10 Т/c «Шаман-2» 1

16.30 Тінь апокаліпсису

12.15, 19.30 «Говорить

17.30 В пошуках істини

Україна»

19.30 Секретні території

14.20, 23.20 Т/c «Подружжя»

20.30 Теорія пробок

18.00 Т/c «Сашка» 1

22.30 Йеллоустон

22.00, 02.10 Події дня

00.30 10 речей, про які ви не

00.20 Т/c «Ментовські війни

знали

7» (2)

01.20 Таємниці століття

02.40 Т/с «Відлига»

СТБ
05.50 «Чужі помилки. Про що
мовчало село»
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.25, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
10.10 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
11.55, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.50, 00.05 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.05 Х/Ф «САМАРА-2»
22.25 «Хата на тата»
02.50 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 М/с «Черепашки-ніндзя»
06.35 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
08.55, 17.05 Т/с «Не родись
вродлива»
09.50 Т/с «Щасливі разом»
14.55 Х/Ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА»
18.00, 23.55 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА 2»
00.00 Х/Ф «МІЙ АНГЕЛОХОРОНЕЦЬ»
01.45 Служба розшуку дітей
01.50, 02.50 Зона ночі
01.55 Іван Мазепа
02.55 Найкращі... Серед
повитух
03.10 Земці
03.25 Чи повернеться лікар?
03.40 Благодійна медицина
03.50 Зона ночі Культура

СТБ
05.20 «Чужі помилки. Удвох
проти всіх»
06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.50, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
09.35 Х/Ф «ЩАСЛИВОЇ
ДОРОГИ!»
11.25, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.15, 00.15 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.05 Х/Ф «САМАРА-2»
22.25 «Я соромлюсь свого тіла»
03.30 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 М/с «Черепашки-ніндзя»
06.35 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
08.55, 17.05 Т/с «Не родись
вродлива»
09.50 Т/с «Татусеві дочки»
15.05 Х/Ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА 2»
18.00, 23.45 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА 3»
23.50 Х/Ф «ЩО ТРАПИЛОСЯ
МИНУЛОЮ НОЧІ»
01.40, 04.30 Служба розшуку
дітей
01.45, 02.30, 03.30 Зона ночі
01.50 Зірка Вавілова
02.35 Середньовіччя
зачинається о 18.00
02.50 Я, милістю Божою, пан
возний
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ЩО ЗАСПІВАЮТЬ
ФІНАНСИ УКРАЇНЦЯМ

Тетяна ГРІШИНА

С

имптоми грошової
лихоманки в державі
відчув на собі гаманець
чи не кожного українця.
Нестабільна політична ситуація,
паніка серед населення та
де-факто ведення воєнних
дій в Криму змушують
українців берегти купюри
від необов’язкових покупок,
придбавати іноземну валюту та
чекати кращих часів.
Як наслідок, банки «худнуть» від
депозитних втрат, залежні від долара підприємці та компанії не можуть
узгодити бізнес-плани до адекватних
показників, а звичайні українці ховають «зелені» в комоди, запасаються продуктами першої необхідності
та затягують паски.
За перші два місяці 2014 року
бензин популярної марки А-95 на
Волині зріс у ціні з 10 до 12 гривень
за літр. Лише в період з 20 до 28 лютого, за даними Мінекономіки, його
ціна в області виросла на 7,7%, а дизельного пального – на 8,7%. Ланцюговою реакцією є незначне, але все
ж таки збільшення цін на споживчі
товари.
Через коливання валюти бізнес
применшив оберти, і ці зміни вже
відчула економіка Луцька.
«Показник, який нині можна
аналізувати, – це надходження в
бюджет податку з доходів фізичних
осіб. Він трішки впав, але не критично. Наші надходження менші, аніж
в середньому протягом року», – зазначає заступник луцького міського
голови Тарас Яковлев.
Причинами складної економічної
ситуації в країні експерти називають
зубожіння золотовалютних запасів
(на початок лютого становили $15
млрд), зниження рейтингів країни,
нестабільну політичну ситуацію, а
отже й інвестиційну привабливість,
засилля боргових зобов’язань, корупцію та недалекоглядну політику
попередніх урядів.

«У МАГАЗИН ТОВАРІВ
«ВСЕ ПО 10 ГРИВЕНЬ»
ЗАВЕЗЛИ ДОЛАР»
Цей жарт спотворив усмішку та
змусив панікувати не одного підприємця. На початку 2014 року ціна за
долар на Міжбанку становила 8,2
гривні. Протягом 2012-2013 років
вартість американської купюри в
середньому зросла на 20 копійок. А
вже з середини січня 2014 року «зелений» почав стрімко дорожчати,
досягши апогею 27 лютого позначкою у 11,2 гривні за долар на Міжбанку. Євро купували за 15,2 гривні
проти 11,2 кінця 2013 року.
Як наслідок, виросла ціна на бензин та імпортні товари, які купують
у іноземній валюті. Наприклад, на-

прикінці лютого 2014 року чимало
магазинів побутової техніки провели переоцінку товару, виставляючи
ціну на позначці 11 гривень за долар.
Таким чином, наприклад, ціна на деякі холодильники збільшилася майже на дві тисячі гривень. Станом на 5
березня курс стабілізувався з позначками у 12,9 за євро та 9,4 за долар.
За оцінками експертів, значному
зростанню іноземної валюти сприяли як об’єктивні фактори (надлишок
у банках гривні завдяки накопиченню на випадок масового збору депозитів, викуп Нацбанком облігацій
внутрішньої держпозики, зменшення золотовалютних запасів, зовнішні борги, тенденція із девальвації
валют країн, що розвиваються) та
спекуляції на ринку, панічний попит
на іноземну валюту, яка збільшила її
вартість. Подібна ситуація вже мала
місце у 2004 та 2008 роках.
«Казна порожня. Награбували

багато з бюджету. Видатки бюджету
були менші, аніж доходи. При тому,
що видатки й доходи – «надуті».
Для гарної картинки 2013 року уряд
збільшив піраміду облігацій внутрішньої державної позики, змусив
банки їх викупити і дати гроші», –
зазначає фінансист та депутат Луцькради Олександр Пиза.
Як писав «Forbes.Україна» з посиланням на голову НБУ Степана Кубіва, винними у спекуляції підозрюють вісім банків, на які відправили
аудиторів для перевірки. Ще десять
комісій скерували в інші банки, які
виходили на ринок зі спекулятивними намірами, піднімали курс і не виконували нормативи НБУ.
Аби врегулювати ситуацію, Нацбанк ввів постанову «Про заходи
щодо діяльності банків та проведення валютних операцій». Поміж
інших заходів вводять обмеження
до 28 березня 2014 року щодо видачі

КОМЕНТАР
Олег Чернецький, підприємець
«Коли міняється долар, ніколи не потрібно бігти
ти і знімати
з карточки гроші. Це – паніка. Якщо є потреба протягом
місяця щось закупити, то краще позичити в когось
огось
гроші, докласти і купити меблі, транспорт,
аж до того, щоб відгуляти весілля. Витрати
будуть набагато менші у співвідношенні до
скуповування долара. Уявіть, що ми вирішили
всі в один момент купити шафи. Що з ними
станеться? Вони зникнуть. Так само і з
доларами. Коли є в’ялі апельсини, яких бракує,
є,
ціна на них збільшується. Не робіть ідола з
долара. Я думаю, що він знизиться до ціни
8,8-9 гривень за долар, тому нині не варто і
віддавати доларові борги. Треба домовлятися
про пролонгацію, виплату відсотків».

готівки в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків у межах
до 15 тисяч гривень на добу в еквіваленті за офіційним курсом НБУ.
Загалом сума знятих депозитів
не є критичною. Експерти кажуть,
що за попередні роки населення стабільно здавало в банк великі суми
грошей, тому масове зняття депозитів за два місяці поточного року
не є критичним. Загалом, за даними
Нацбанку, за січень українці забрали
з фінустанов 15 млрд грн. А під час
погіршення політичної ситуації 1820 лютого вкладники вивели з банків близько 30 млрд грн. Загальний
обсяг становить 430 млрд грн.

ГРОШІ З-ЗА КОРДОНУ
Нині прогнози про можливий
дефолт в Україні стихають. Урядовці
сподіваються на фінансову допомогу
ззовні та прогнозують непопулярні
кроки для стабілізації економічної
ситуації. Наприклад, міністр фінансів Олександр Шлапак заявив
про наміри уряду скоротити 48
держпрограм, що дозволить заощадити 48 млрд грн. А борг України лише за газ з 7 березня наблизиться до позначки у $2 млрд.
«Ситуація складна, але я
думаю, що все-таки Україна уникне дефолту.
По-перше, очікується
допомога від Євросоюзу, МВФ, оскільки
наша держава погоджується на умови
фонду, і частину з
них уже виконала.
Насамперед
провела Пенсійну
реформу, девальвацію національ-
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ної валюти. Залишається складним
питання підвищення ціни на газ, але
цей механізм нині розробляється», –
зазначає доктор економічних наук,
завідувач кафедри державних фінансів, професор Східноєвропейського
університету імені Лесі Українки
Микола Карлін.
На думку економіста, за умови
успішного розв’язання кримського
питання, дефолту вдасться уникнути. Крім цього, краху економіки завадять розвинуті країни. Нині відомо, що США готові надати Україні
кредит у $ 1 млрд, МВФ – $ 15 млрд,
Єврокомісія – 11 млрд євро.
Микола Карлін зазначає, що нині
є передумови, аби утримувати валютний курс в межах 9-10 гривень,
а на кінець року, ймовірно, вдасться
знизити менше ніж 9 гривень.
«Інвестори йдуть до нас. Їм вигідні наші підприємства, дешевизна
робочої сили, близькість до ринків
збуту», – резюмує Карлін.
Водночас, аби кредитні мільярди запрацювали не лише для поповнення золотовалютних резервів та
погашення кредитів, потрібні непопулярні рішення уряду. Як уже зазначалося, йдеться про скорочення
державних витрат. У другій половині року очікується значне підвищення ціни на газ аж до 50%. Передусім
відчує збільшення населення.
«Цей рік буде важкий з точки
зору соціальної. Можливо, на кінець
року підйом почнеться, адже завжди
кращі місяці останнього кварталу»,
– додає економіст.

ВІД ВИЖИВАННЯ
ДО ЗАРОБІТКУ
Критично ситуацію в економіці
оцінює доцент кафедри менеджменту, податкової та бюджетної політики економічного факультету СНУ
Василь Гром, який має багаторічний
досвід практичної роботи у бюджетній галузі.
«Де-юре дефолту не було. Але дефакто він є. Борги великі, ситуація не
з найкращих. Україна в досить важкому становищі», – зазначає Гром.
Економіст наголошує, що складна ситуація в країні, де є всі передумови розвитку, відбувається через
недосконалу систему влади, яка тісно
пов’язана з економікою. Сформована
в державі влада за роки незалежності вигідна лише інтересам окремих
груп осіб, наголошує експерт.
На думку Василя Грома, є потреба децентралізувати владу, посилити
місцеве самоврядування, спростити податкове законодавство, в тому
числі й структуру збору податків.
«Що довша дорога грошей, то
більші природні втрати. Що довша
дорога податку до кінцевого споживача, то більше втрат. Якщо вона
найменша, то втрат не має бути взагалі», – пояснює науковець.
Децентралізація влади і публічних фінансів та процесів дозволить
не лише зробити більш прозорою
систему оподаткування, а й зацікавить міста у власному розвитку.
«Потрібно поставити прості податки, вивести ринок з тіні й лише
тоді можна говорити про якісь перспективи в цій державі. Перспектива, що хтось дасть мільярд, хтось
десять, двадцять? Боргів уже на 70
мільярдів доларів», – резюмує Гром.
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КРЫМА

Татьяна КУРМАНОВА,
Центр журналистских расследований
(Крым), для «Хроник Любарта»

В

последние дни в соцсетях часто
вижу статус: «Крымик, не болей».
К сожалению, Крым болен давно и системно. И
легкими инъекциями его уже не спасти. Говоря о Крыме,
нужно помнить, что он не столько пророссийский, сколько
«советский». Для многих здесь, не знающих реалий современной
Российской Федерации, образ России – это законсервированное
воспоминание о счастливом советском прошлом.
Местный
экономический
эксперт Андрей Клименко нашел
хорошее определение для такой
крымской ментальности: «эффект
ущемленной грыжи» – из-за перешейка, соединяющего полуостров с
материком, и грузы, и информация
поступают медленно, и застаиваются надолго. Большинство крымчан
хотят перемен, но не хотят ничего
делать, чтобы перемены пришли,
они сидят и ждут, «когда придут
и сами все дадут». Большинство
крымчан – инертны и пассивны, может быть, потому что сильно предубеждение, что перемены здесь чаще
всего приводили к конфликтам и
проблемам. Многотысячные митинги на полуострове могут собирать
только крымские татары, которые
действуют организованно и достаточно слаженно. (Крымских татар
в автономии около 350 тысяч. Их
коллегиальный орган – Меджлис,
который избирается на Курултае
(съезде). В выборах нынешнего Курултая приняло участие более 52%
крымских татар. При этом татар
недаром называют единственными
украинцами среди крымчан, поскольку они четко выступают за целостность Украины).
Пожалуй, уже ни для кого не
секрет, что в автономии Россией
отрабатывался системный план для
взрыва ситуации. И отрабатывался
не один год: за последнее десятилетие в Крыму была создана масса
организаций русских соотечественников, молодежных организаций,
различные «институции по правильному развитию Крыма», не говоря уж
о явно пророссийских СМИ, пугающих и «зомбирующих» страшными
сказками о злых жителях западной
Украины, «грязных лапах» Запада,
но доброй «России-матушке».
Центральная власть долго не хотела лечить «бедный Крымик». И
самым действенным уколом был бы
закон о языках и другие «пророссийские» обещания, которые никогда не
выполнялись. Никто из украинских
властей так и не уменьшил военного присутствия России в Крыму – ее
части разбросаны по всей автономии.
Местные политики на долгое время
были отстранены от управления автономией. Все ключевые позиции в
Крыму только за годы президентства
Януковича были заняты «македонца-

ми»:: выходцами из Донецка и Макеевки. Все эти хронические заболевания
не убивали, но ослабляли. И после
революции
олюции на Майдане в Крыму, видимо,
о, решили-таки воплотить «грузинский
ский сценарий», подготовка к
которому
орому шла долгое время.
В последние месяцы спикер
Верховной
ховной Рады Крыма Владимир
Константинов
стантинов не единожды ездил в
Москву с официальными визитами,
откуда явно доносились сепаратистские высказывания. Но в Крыму еще
царила другая власть с «македонцем»
Анатолием Могилевым, который
фактически и управлял автономией
и успешно гасил все пророссийские
выпады Константинова.
26 февраля Константинов все же
решился (явно не в одиночку) провести заседание, где планировался
отчет правительства Могилева с последующей отставкой и рассмотрение вопроса с непонятной формулировкой о ситуации в Крыму. Перед
сессией собралось около полутора
тысяч человек под флагами России и
партии «Русское единство». Митинг
Меджлиса крымскотатарского народа собрал в три-четыре раза больше людей. Естественно, при таком
скоплении случились потасовки, в
результате давки погибло двое пророссийских активистов-крымчан.
Но Константинов не смог собрать
кворум – сессия не состоялась.
Но уже в пять утра 27 февраля
произошел вооруженный захват
центральных органов власти – Верховной рады и Совета министров
Крыма, Константинов собирает депутатов, кворума снова нет, но под
дулами автоматов депутаты в меньшинстве распускают крымское правительство и объявляют референдум
с очень хитро поставленным вопросом: «АРК обладает государственной самостоятельностью и входит в
состав Украины на основе договоров
и соглашений – да или нет?»
Этим же недосоставом, с явными
нарушениями закона, крымский
парламент «проголосовал» за назначение Сергея Аксенова – лидера
немногочисленной партии «Русское
единство». Кто же теперь рулит автономией? Предприниматель из
Молдавии, ставший известным общественности только в 2010 году,
Сергей Аксенов уже успел засветиться в нескольких скандалах. Он судит-

ся с экс-премьером промышленной
политики Крыма за долг в 4,5 миллиона долларов, потраченных на
предвыборную кампанию. Кроме
того, новоназначенный премьер
четыре года назад проиграл суд у
тогдашнего вице-спикера парламента М.Бахарева, рассказавшего, что
Аксенов был причастен к организованной преступной группировке
«Сейлем» и в 90-х годах занимался организацией своей бригады,
бывал в перестрелке, после чего с
огнестрельными ранениями был
госпитализирован.
Ну а спикер Владимир Константинов – создатель строительной
империи «Консоль», получавшей
многомиллионные госзаказы. Однако на сегодняшний день все фирмы
из этой империи – в миллиардных
долгах, при смене власти Константинов мгновенно окажется на скамье
подсудимых. Впрочем, буквально за
неделю Аксенов с Константиновым и
так «наработали» на десятки статей.
Теперь им терять нечего…На днях
Аксенов уже объявил себя главнокомандующим только созданного
Министерства обороны Крыма и
обещает всем, кто не подчинится его
приказам, жесткую реакцию.
Тем временем, классический
сценарий в Крыму не совсем удался.
Серьезных столкновений не произошло. Но к столице Крыма все
равно двинулись БТРы, а все въезды,
аэропорт, Укртелеком, радиопередающая установка были взяты под
контроль. И только спустя три дня
после введения российских войск – 1
марта – Аксенов обратился к Путину за помощью и подчинил себе все
силовые структуры, а также флот,
ГСЧС, налоговую и пограничников,
а несогласным предложил уволиться. При этом массовых митингов в
поддержку России в Крыму не было,
как ни пытались показать иную картинку российские и пророссийские
СМИ. Из Севастополя с 27 февраля

п р и возили
автобусы
с митингующими, и по данным нескольких СМИ, сейчас с приграничных
с
Крымом
районов
завозят
«профессиональных русских». Ну
а крымчане снова ведут себя достапассивно. При этом Меджлис
точно пассивно
дал крымским татарам четкую установку: не выходить на митинги и не
поддаваться на провокации, ведь
именно этого и ждет вторая сторона.
Не вступают в открытую конфронтацию и военные, большинство
из которых не присягнули России,
новому правительству Крыма и не
открывают огонь. На данный момент сложилась парадоксальная
ситуация: войска чужого государства введены, но причины введения просто-напросто нет: никто
не погибал, русские в Крыму никаким образом не притеснялись,
да и призыв о помощи от «марионеточного правительства» явно
запоздал. При этом военных на
российских БТРах с российскими
установками ГРАД и называющих
себя таковыми крымская власть и
сам Путин продолжают именовать
крымской самообороной, что настолько нелепо, что не обсуждается даже в среде ярых сторонников
«русской идеи».
Да, пока еще военные ведут себя
неагрессивно, недаром технологи
информационных войн придумали им хитрое название «вежливые
люди». Чего уж никак не скажешь о
крайне агрессивных т.н. «народных
дружинах», состоящих из казаков
и агрессивных пророссийских активистов. Именно такие «дружинники» 1 марта выбили окна, ворвались в здание Дома Профсоюзов
в Симферополе. Эти люди взломали дверь одного из помещений
«Центра журналистских расследований» – ведущего информационного издания Крыма. Пятеро
сотрудников редакции оказались
заблокированными в своих кабинетах, казаки пытались безуспешно
выломать дверь. Однако они провели в захваченном помещении прессконференцию, на которой заявили,
что ничего не взламывали, их сюда
пригласили, а журналистов «Цен-

тра» они заставят работать «как
надо». Сотрудники издания просидели в заблокированном помещении несколько часов. При этом ни
милиция, ни госохрана, ни другие
«правоохранительные» структуры
по вызову не приехали. Выйти из
заблокированного здания удалось
лишь благодаря коллегам, которые
в прямом эфире вели трансляцию
«эвакуации» редакции.
В целом, эти казачьи формирования, называющие себя «самообороной Крыма» и «народными
дружинами», ведут себя достаточно
агрессивно, не дают работать «не
тем» изданиям. Так, только за три
дня марта произошло пять случаев
нападения на журналистов в АРК.
А новоявленное крымское правительство само себе противоречит:
сначала объявляет себя полностью
открытым, а затем угрожает заблокировать работу неугодных СМИ,
которые якобы искажают реальную
обстановку в автономии. Первые
неугодные уже есть – от вещания
отключен телеканал «Черноморка», принадлежащий нардепу от
«Батькивщины» Андрею Сенченко. В итоге аналоговое вещание в
Крыму полностью под контролем
провластных ресурсов. При этом
российские СМИ легко попадают
на закрытые заседания органов
власти.
Что будет с Крымом завтра? Вопрос открытый. Новые крымские
власти затеяли настоящую авантюру:
референдум (вопрос и исход которого сугубо риторический) сначала
должны были провести 25 мая, затем
30 марта, сегодня Аксенов пообещал
провести его еще раньше. При этом
не исключено, что будет изменен
сам вопрос о статусе Крыма. Естественно, легитимность референдума
– под большим вопросом (закона о
местных референдумах не существует). Но крымчанам обещают сейчас
то, чего они были лишены – статуса государственного образования,
исполняемых крымских законов, налогов на местах (центру отдавалась
только часть). И эта риторика даже
из уст незаконных правителей сильна, как никогда: сейчас все видят
нерешительность и беспомощность
Киева, который вместо того, чтобы
разрубить гордиев узел, тащит чемодан без ручки…
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АБО КОМЕРЦІЙНІ СПРАВИ СІМ’Ї ЕКС-КЕРІВНИКА
ЛІСГОСПУ БОГДАНА КОЛІСНИКА
КОЛІСНИК БОГДАН ІВАНОВИЧ

засновник
ТзОВ Явір
Плюс ЛТД
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Палетенфабрік
Зегеверк
бассум ГМБХ

Працював з 1985 до 2000 року директором Цуманського лісгоспу,
з січня 2000-го до грудня 2004 року – генеральний директор
держоб’єднання «Волиньліс». З 2005-го до 2014 року – начальник
обласного управління лісового та мисливського господарства. Заяву
про звільнення написав 24 лютого 2014 року. Склад сім’ї: дружина
– Колісник Ольга Володимирівна, 1960 р.н., син – Колісник Зиновій
Богданович, 1976 р.н., син – Колісник Роман Богданович, 1977 р.н.

6 березня 2014 року
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ПСБ
Волинь

Анна РОСТОВА

У

правління лісового господарства у Волинській області
було тим об’єктом, куди Правий сектор прийшов
передусім, коли розпочався процес люстрації. Пояснення
одне: повідомлень про не зовсім прозорі схеми в галузі
посипалися градом.
Частину наданої з різних джерел інформації 26 лютого під
час зборів підприємців-лісозаготівельників та працівників
управління озвучив підприємець Анатолій Белиця, повідомляв
портал «Четверта влада». З його слів, держлісгоспи під
керівництвом Богдана Колісника продавали сировину за
зниженими цінами підприємствам, які нібито мають зв’язок з
сином Колісника – Зиновієм.
КРИГА СКРЕСЛА

Наступного дня після заяви
Белиці, 27 лютого, в.о. начальника
управління лісового та мисливського господарства Сергій Шеремета підписав два розпорядження
та наказ, згідно з якими директорам державних лісогосподарських
підприємств заборонили продавати деревину без аукціону та
зобов’язали припинити розрахунки з деякими фірмами.
«Це зроблено через те, що
останнім часом проаналізували
експортні ціни на лісопродукцію,
яку продавали підприємства системи Державного агентства лісових
ресурсів України, в тому числі Волинської області, і ціни експортні,
за якими лісо продукцію відправляли інші суб’єкти підприємницької
діяльності», – зазначив Шеремета.
Під час аналізу брали до уваги
угоди 2013 року.
«Інформації є нині дуже багато
і від окремих громадян. Вона надходить до Волинського обласного
управління лісового господарства.
Така ж інформація надходить до
Правого сектору і є у ЗМІ. Ми хочемо проглянути договори. Потому
проведемо службові розслідування. Інформація буде спрямована у
правоохоронні органи», – зазначив
Шеремета.
Посадовець каже, що нині надходить дуже багато інформації
щодо фірм, які «працюють не зовсім чесно і пов’язані з незаконною
діяльністю начальника управління». Серед згаданих фірм компанії
«Форест-К», «Вулф», «Арзу», «Явір
плюс» та «Полісся ліс сервіс». Перелік цих фірм не є остаточним, зауважив Шеремета.

Наталія
Колісник
(Шпирна)

Зіновій
Колісник

Марія
Шпирна

КОЛІСНИК ЗИНОВІЙ БОГДАНОВИЧ
Екс-президент України Віктор Янукович призначив його
на посаду голови Ківерцівської РДА 3 лютого 2012 року.
Трудову діяльність розпочав у лісовому об’єднанні
«Волиньліс» у 1996 році. В 2000-2001 роках працював у
Ківерцівському держлісгоспі. 2001 року був на посаді
директора ДП «Маневицький лісгосп». В 2011році
працював заступником голови Володимир-Волинської
райдержадміністрації, а з лютого 2012 року – голова
Ківерцівської райдержадміністрації Волинської області.

Загалом минулого року на Волині було здобуто 815 тисяч кубічних
метрів деревини. З них 140 тисяч
кубічних метрів деревини пішло на
експорт в основному у країни Євросоюзу.

ЗВ’ЯЗАНІ ОДНІМ
ЛАНЦЮЖКОМ
Управління лісового господарства має 23 державні підприємства,
які проводили тендери для визначення надавача послуг у лісовому
господарстві в лісництвах замовника. Йдеться про заготівлю деревини на рубках головного користування, догляд молодняка, догляд за
культурами.
Чимало тендерних угод, наприклад, проведених у 2012 році, вигравали ТзОВ «Арзу», ТОВ «Вулф-К»,
спільно українсько-німецьке підприємство ПСБ «Волинь», ПП
«Канц-лідер», «Волиньліссервіс».
Наприклад,
ДП«Маневицьке
лісове господарство» протягом
2012 року мало 30 угод на загальну
суму понад 12 млн грн. З них ТзОВ
«Арзу» вигравало 39% угод, ТОВ
«Вулф-К» – 20%.

Щодо підприємства ПСБ «Волинь», то воно було в лідерах тендерних угод зразка 2012 року у ДП
«Колківське лісове господарство»,
«Камінь-Каширське лісове господарство», «Любешівське лісове господарство», «Любомльське лісове
господарство», «Прибузьке лісове
господарство», «Цуманське лісове
господарство».
Отож, деякі факти про переможців тендерів і підозрюваних
у нечесності фірм. Цікаво, але у
Луцьку в одному офісі працюють
щонайменше чотири фірми, які
торгують лісом: ТзОВ «Арзу», «Волиньпромліс», «Форест К» та «Вулф
К». Всі вони розташовані на вулиці
Шопена, 22а/63, що в Луцьку. Компанії «Арзу» та «Вулф К» мають
однакового директора – Романа
Барана.
Засновником компанії «Арзу» є
громадянка Марія Шпирна. Цікаво,
але за інформацією джерел нібито
таке ж дівоче прізвище у дружини
сина Богдана Колісника – Зиновія.
Засновником ж ТзОВ «Вулф-К»
є Руслан Лизун. Його дружина Наталія Лизун, як свідчать фото з соціальної мережі «Однокласники», є
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знайомою родички Зиновія Колісника – Наталії Колісник.
Щодо «Волиньпромлісу», то
його директором є Мустафаєв
Енвер Ваджипович. Чоловік з таким же ім’ям свого часу очолював
ТзОВ «Арзу». Засновниками «Волиньпромлісу» є київська фірма
«Корсар-98» та Красницький О.Е.
Цікаво, що «батьками» «Корсара98», своєю чергою, є московська
компанія. Також керував фірмою
«Арзу» Юрій Васюхник, якого з 1
лютого 2013 року було призначено
на посаду заступника начальника
управління лісового господарства
у Волинській області, він працював
у Маневицькому, Ківерцівському,
Цуманському лісгоспах.

НІМЕЦЬКЕ КОРІННЯ
І ще про одного учасника тендерних угод – спільне українськонімецьке підприємство «ПСБ Волинь». Відповідно до даних ДП
«ІРЦ», воно має двох засновників:
Товариство Палетен-Фабрік Зегеверк Бассум Гмбх, яке розташоване
у Німеччині, та ТзОВ ВКФ «ВідоЛтд», що базується в Цумані на

Шопена
22а/63
ТзОВ
Волиньпромліс

ТзОВ
Форест К

вулиці Б. Хмельницького, 1а. Німецька компанія спеціалізується на
виготовленні дерев’яних піддонів.
Згідно з даними того ж реєстру,
серед засновників ВКФ «Відо-ЛТД»
– Колісник Ольга Володимирівна. Саме так звати і дружину екслісничого Волинської області.
До слова, Ольга Володимирівна
є у числі засновників ще однієї фірми, яка переробляє деревину. А саме
ТзОВ «Олдан», яка торгує лісом та
проводить лісозаготівлю. Фірмою
свого часу керував Ковальчук О.В.,
який також керував згаданою Шереметом ТзОВ «Явір плюс».
До слова, засновниками ТзОВ
«Явір плюс» є Андрій Арендарчук
та … ТзОВ «Відо-ЛТД». Якщо проаналізувати історію компанії «Явір
Плюс», то можна з’ясувати, що свого часу серед її засновників фігурував Футбольний клуб «Явір», фірма
«Явір», Богдан Колісник, Олександр
Ковальчук та згадувана раніше Марія Шпирна.

***
Станом на 27 лютого в управлінні лісового господарства інформації про порушення кримінального
провадження стосовно колишнього
посадовця не було, передавати інформацію щодо підозр у нечесності
посадовців до органів прокуратури
не поспішають. Ймовірно, треба
спочатку обрати нового керівника
наглядового органу, а вже потім довіряти йому інформацію. Поки що
очевидним є факт, що колишнього
головного лісівника природа Волині годувала дуже щедро.

10
УКРАЇНСЬКА ВІЙНА:
ЯК У КНИЖЦІ НАПИСАНО
Хроніки ЛЮБАРТА
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6 березня 2014 року

Юрій КОНКЕВИЧ

Ці дні буквально просякнуті
історичними аналогіями, від
яких у професійних істориків
мурашки тілом. Направду –
багато з того, що ми побачили й
відчули у революційні дні, вже у
тій чи тій формі та інтенсивності
вираження ставалося в історії
України чи світовій історії. Інколи
автору закрадалася думка: а
чи не за підручниками історії
складали свої безумні плани
Янукович та Путін? Історією дихає
і лексика, якою ЗМІ та громадяни
послуговуються у ці місяці,
розповідаючи про народне
повстання.
Візьмімо хоча б повсякденні
власні назви «Янушеску» та «коктейль Молотова». Долею румунського диктатора лякали і погрожують
Януковичу, натякаючи на безславний фінал життя Ніколає Чаушеску.
Він, як і український лиходій, любив
розкішне життя, хворів на манію переслідування та мав своїх підданих
за холопів.

Між цими фото понад 75 років. У 1938-му німці заходили в Судети, у 2014-му росіяни окупували Крим.

більш рішучі дії США та Брюсселя й
малювали фотожаби про «стурбованість» та «стеження за ситуацією»,
що їх виявляли найпалкіші захисники демократії в світі.
У ці дні про «Мюнхен» говорять
вже як про спосіб анексії Путіним
частини України. Справді, наявні чіткі паралелі між тим, як Гітлер у 1938
році нарізав собі Судети, і тим, як Путін у 2014 році хоче відкусити Крим.
Росіянам сьогодні начебто загрожує смертельна небезпека в

ньої агресії гарантував Статут Ліги
Націй. Крім того, СРСР, Франція і
Чехословаччина також були взаємно
зв’язані мережею двосторонніх угод.
Гітлер, як і Путін у ці дні, складне
дипломатичне завдання розв’язував
відвертою брехнею та блефом. Чехословаччина, як і Україна, не була
етнічно однорідною. У Судетській
області мешкали німці, в Словаччині існував рух за автономію, угорці
мали власні претензії, як і півмільйона русинів Закарпаття.

«Коридори ганьби» для «Беркуту» і парад полонених нацистів у 1944-му.

«Молотов» – запалювальна суміш імені сталінського наркома іноземних справ стала найефективнішою зброєю стримування Майдану.
До слова, назву цій зброї дали фіни
під час своєї війни із СРСР. Узимку
1939–1940 років Радянський Союз
уперше почав скидати на Фінляндію касетні запалювальні бомби, які
містили в собі ще кілька десятків
запалювальних «бімбочок». Совєти
довгий час вустами В’ячеслава Молотова заперечували ці факти. Нарком казав, що СРСР з літаків скидає
фінам продовольство. Цю зброю
скандинави назвали «хлібними корзинами», а свої пляшки із займистою
речовиною – «коктейлями Молотова». Є й інша теорія походження
цього терміну, згідно з якою суміш
називалася «коктейлем для Молотова». У Києві цю зброю назвали ще
«бальзамом Грушевського»…

«МЮНХЕН»

Власне натяки на «мюнхенську
політику» як елемент слабкості європейців, загравання із диктатором
(на той час ішлося про Януковича)
ширилися в Україні ще з грудня минулого року. Українці сподівалися на

Криму, адже «Россия не может быть
безучастной». Не можна не згадати виступ Адольфа Алоізійовича в
рейхстазі 20 лютого 1938 року: «Німеччина не може залишатися байдужою до долі 10 мільйонів німців, які
живуть у двох сусідніх країнах (Австрії та Чехословаччині). Німецький
уряд буде домагатися об’єднання
всього німецького народу».
На заході Чехословаччини, в
Судетах, мешкала значна німецька
меншість — 3,25 млн, що становило
біля 23% населення країни. Німці усе
більш підпадали під вплив місцевої
проберлінської партії.
Гітлер, який прагнув поглинути
якомога більше територій без європейської війни, зробив ставку на забезпечення прав судетських німців.
Розв’язання проблеми він бачив в
одному — у приєднанні Судетської
області до Рейху.
Чехословаччина, як і Україна
сьогодні (пригадаймо принаймні
Будапештські угоди, про які сьогодні знають навіть бабці з лавки
біля мого під’їзду), була вписана в
систему міжнародних зобов’язань.
Непорушність суверенних кордонів
Чехословаччини і захист від зовніш-

Гітлер зробив ставку на інспірований ним же рух судетських німців.
Восени 1937 року на Судетах почалися масові безлади, організовані місцевими нацистами. Їх, звісно, підтримав
Третій Рейх, патякаючи про утиски
німців у Чехословаччині. Навесні
1938 року Гітлеру довелося відкласти
анексію Судет, бо різко втрутилися гаранти безпеки чехословаків. А от восени того ж року сталося неймовірне
— Мюнхенська конференція закінчилася нищівною дипломатичною перемогою Гітлера. 30 вересня 1938 року
він разом із британським прем’єром
Чемберленом, італійським дуче Мус-

соліні і французьким прем’єром Даладьє підписав Мюнхенську угоду.
Німецька армія отримувала право до
10 жовтня окупувати Судети. Чемберлен був у захопленні і заявив, що
«це мир для цілого покоління», адже
Гітлер обіцявся буцімто не воювати
із рештою Європи. Чехословаччині
не залишалося нічого іншого, як здатися. По суті, Мюнхен констатував,
що Німеччина стала європейським
гегемоном. Через півроку решту Чехословаччини Гітлер перетворив
Протекторат Богемії і Моравії та Словацьку Республіку.
Прийнято вважати, що вперше
уроки «Мюнхена» Путін використав у війні з Грузією у серпні 2008
року. Тоді він «натиснув» на «абхазьке» питання, в Україні ж «захищав» етнічних росіян від «утисків» українців. Приємно, що наразі
справдилася тільки перша частина
«мюнхенських» уроків – та, що стосується схожих методів Гітлера та
Путіна. Інша частина, яка показала у
кінці 1930-х слабкість європейських
політиків, наразі не виправдовує
сподівання Владім Владімірича.

НА ВІЙНІ ЯК НА ВІЙНІ

Чимало аналогій і з військовими
діями під час Другої світової війни та
на Майдані. У 1941 році радянським
солдатам та генералам довелося вчитися під час бойових дій і тільки до
1943-го вони почали воювати краще
за німців. Справді, простій людині наважитися перейти із мирного
життя до стрілянини по ворогові
важко. Потрібен час. «Беркутівець»
же тільки це й вмів, він готувався і
його час взимку 2014 року настав.
Народна ж армія довго «запрягала»,
вчилася і певний час була приречена
програвати бої. Але не війну.

«Дамо світу шанс на мир!» – революційне та військове фортепіано.

ÏÀÐÀËÅË²

Вівторок 18 лютого, день
пам’ятного походу на Верховну Раду,
та наступний день багатьом майданівцям здалися катастрофою у сенсі військових дій, таким собі 1941 роком.
Наступ активістів зі слабкими
комунікаціями та відсутністю резервів простим ударом «Беркуту» перетворився на два елегантні «котли».
Колону протестувальників «розрізали» і піддали нападам з флангів – вулиць, які виходять на Інститутську.
По тому «Беркут» захопив барикади і перетворив Майдан на «зразковий
котел». Заблокували метро і оточили
центр міліцією. Згодом з’ясувалося,
що бракує «Молотових», протигазів.
Але й програв «Беркут» так само,
як колись німці. Не зуміли вони довести до кінця початковий удар,
кидалися з боку в бік, як Гітлер між
Москвою, Україною та Поволжям. А
головне – як і у Другій світовій, все
вирішив особистий героїзм народу,
готовність до самопожертви з великими втратами та пораненими.
Власне з історією війни пов’язую
ще одну історичну аналогію. Пригадуєте коридори ганьби, через які
виводили активісти полонених чи
блокованих у відділках правоохоронців? Це були потужні і піарні, і
пропагандистські заходи, які показували здатність революціонерів перемагати режим. Щось подібне відбулося у липні 1944 року в Москві.
Тоді вулицями Білокам’яної провели
57 тисяч полонених німецьких солдатів, аби показати реальні перемоги
Радянської армії у Білорусії.
Щемкі й дуже теплі спогади про
революційні фортепіано, які грали на Майданах Києва та обласних
центрів, нагадали мені фото з американськими солдатами. Вони у період
тиші у бойових діях в Нормандії обсіли музичний інструмент. Це звична річ – війна і мир поряд…
Утім завершити цей огляд історичних аналогій доведеться із менш
оптимістичним порівнянням. Режим
Янука з усіх сил зводив мури між
собою та народом, між різними частинами країни… При цьому стіни
були не тільки ментальні, а справжні,
бетонні. Згадаймо, як ними обгородили низку обласних адміністрацій,
бетоном загородили 18 -21 лютого
урядовий квартал у Києві. Такий собі
Берлінський мур посеред української столиці.
І німці, й українці свої мури розбили. Час зруйнувати й «мюнхенські» ілюзії Путіна.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

7 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 14.30,
18.40 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20, 23.20 На слуху
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.20, 07.40, 08.20 Гість
студії
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.10 Т/с «МонтеКрісто»
10.00, 15.00, 19.00, 21.40
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.25, 21.30 Діловий світ
12.25, 04.35 Віра. Надія. Любов
13.25 Українського роду
13.50 «Секрети успіху» з
Н.Городенською
14.45 Euronews
14.55, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
17.05 «Надвечір’я»
18.05 Фінансова перспектива
21.00, 05.25 Підсумки дня
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00 Підсумки
23.45 Від першої особи
00.10 Х/Ф «ЗА ЩАСТЯМ»
01.20 Хіт-парад «Національна
двадцятка»
02.30 Рояль в кущах
02.55 Х/Ф «МІСЯЦЬ І ОЗЕРО»

СУБОТА

8 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.20 На слуху
06.50 Х/Ф «ЗА ЩАСТЯМ»
08.30 Панянка та кулінар
09.00 Армія
09.10 Православний вісник
10.00, 15.00, 19.00, 21.35
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10 Моменти життя
13.10 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
14.40 Український акцент
17.05 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жін.)
18.35 Золотий гусак
21.00, 01.20 Підсумки дня
22.50 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.10 Концерт «Мама, вічна і
кохана»
01.45 «Нащадки» з
Н.Рибчинською та К.Гнатенком
02.35 Д/ф «Сіль інків»
03.25 Світ навколо нас
03.40 Рояль в кущах
04.10 Не вір худому кухарю
04.35 Д/ф «Одкровення
академіка Вернадського»

НЕДІЛЯ

9 БЕРЕЗНЯ
УТ1

06.05 Світ православ’я
06.35 Від першої особи
07.05 Панянка та кулінар
07.30, 23.40 «Дружина»
09.00 Шеф-кухар країни
10.00, 15.00, 19.00, 21.35
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.15 Біатлон. Кубок світу. Гонка
переслідування (чол.)
13.10 Біатлон. Кубок світу. Гонка
переслідування (жін.)
14.10 Крок до зірок
17.05 «Тобі, єдиній»
18.30 Діловий світ. Тиждень
21.00, 01.20 Підсумки тижня
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
01.45 Д/ф «Велика гра»
02.30 Х/Ф «РІНО ГАЕТАНО»

Хроніки ЛЮБАРТА
№7 (170)
1+1

06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.10 Т/с «¥юльчатай - 2. Заради
любові»
11.50, 12.50 Т/с «Скліфосовський»
13.50 Т/с «Справа лікарів»
14.45 «Красуня за 12 годин - 2»
15.45 «Свати - 4» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Асі»
20.30 «Сказочная Русь»
21.05 «Вечірній Київ - 2013»
22.55, 05.05 «Супергерої»
23.55, 03.20 Х/Ф «СУПЕРСТАР»
02.00 Х/Ф «МАГМА МАЯМІ»
05.30 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «СЕРЖАНТ МІЛІЦІЇ»
11.05 Х/Ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
12.50 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
14.50 «Облом.UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «Вантаж»
19.00 Т/с «Третього не дано»
23.00 Х/Ф «ОЧІ ДРАКОНА»
00.50 Х/Ф «ЩАСЛИВІ НОМЕРИ»
02.25 Х/Ф «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»

1+1
07.00 «Хто там?»
08.05, 08.30 М/с «Король Лев.
Тімон і Пумба»
08.55 М/ф «Енгрі бердс»
09.00 «Світське життя»
10.00 «Сказочная Русь»
10.35, 12.40, 13.45 «Свати - 4» 1
14.45 «Вечірній Київ - 2013»
16.40 «Вечірній квартал. 8
Березня»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
20.15 «Вечірній квартал»
22.15 Х/Ф «1+1»
00.40, 03.40 Х/Ф «ХАЙДЖЕК»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.15 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
09.00 «Облом.UA. Новий сезон»
11.00 Т/с «Нове життя сищика
Гурова»
19.00 Х/Ф «МАЙСТЕР»
21.00 Х/Ф «ПОГОНЯ»
23.00 Х/Ф «ПАСТКА-44»
00.45 Х/Ф «БИТВА ЗА
СВОБОДУ»

1+1
08.10, 08.35 М/с «Король Лев.
Тімон і Пумба»
09.00 «Лото-забава»
10.00 «Світ навиворіт-5»
11.05, 21.00 «Голос країни 4.
Перезавантаження»
13.35 «Зіркова хроніка»
14.40 М/ф «Машині казки»
14.45 Х/Ф «РУСАЛКА»
18.30 «Операція Крим»
19.30 «ТСН-Тиждень»
23.20 «Світське життя»
00.20 «Що? де? коли?»
01.20 Х/Ф «МАМАЙ»

2+2
07.00 Журнал Ліги Чемпіонів
10.00 Т/с «Мисливці за
старовиною»
12.00 «Бушидо»
13.45 «КОРОЛІ РИНГУ». Бій
за звання претендента на
чемпіонський пояс за версією IBF
Томаш Адамек vs. В’ячеслав Глазков
16.00 Х/Ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА. ЕВОЛЮЦІЯ»
18.00 Х/Ф «БЕЗОДНЯ»
21.30 «Профутбол»
22.30 Х/Ф «МАЙСТЕР»
00.20 Х/Ф «ВБИВСТВО НА
РІЧЦІ ГРІН»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11.20, 12.25, 16.50 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.35, 16.20 «Сімейний суд»
18.05, 02.35 «Стосується
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 01.35 «Подробиці»
21.00 Т/с «Незабудки»
00.50 Д/ф «Життя у кредит»
03.20 Мультфільми

МЕГА
06.00 Теорія пробок
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 Смертельна дюжина
08.30, 13.30 Вижити попри все
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
12.30 Створені вбивати
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30, 19.30 Секретні території
17.30 В пошуках істини
20.30 Викрадення
22.30 Замерзла планета
00.30 Покер
01.20 Містична Україна

ІНТЕР
07.05 Х/Ф «МИ ІЗ ДЖАЗУ»
08.40 «Школа лікара
Комаровського»
09.30, 17.45 Новини
10.00 Д/ф «Вода»
11.45, 03.30 Х/Ф «НАРЕЧЕНИЙ
ЗА ОГОЛОШЕННЯМ»
13.50 Т/с «Незабудки»
18.05, 21.00 Х/Ф «ПІДМІНА В
ОДНУ МИТЬ»
20.00, 02.30 «Подробиці»
22.55 Х/Ф «НАВМИСНО НЕ
ПРИДУМАЄШ»
01.05 Х/Ф «ТАЄМНИЧИЙ
ОСТРІВ»

МЕГА
06.00 Легенди бандитської
Одеси
08.00 В пошуках істини
10.00, 21.30 Мегаспоруди
12.30 Йеллоустон
13.30 Замерзла планета
15.30 Керівництво по
виживанню
17.30 Таємниці століття
00.30 10 речей, про які ви не
знали
02.10 Легенди бандитського
Києва

ІНТЕР
08.50 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
11.00 Д/ф «Наталія Варлей.
Нудно без Шурика»
12.05 Т/с «Щасливий квиток»
20.00, 03.20 «Подробиці тижня»
21.30 Х/Ф «ВІЙ»
00.05 Х/Ф «ЛІД»
01.45 Х/Ф «ПАРА ГНІДИХ»
04.50 Мультфільми

МЕГА
06.00 Легенди бандитської
Одеси
06.30 Керівництво по
виживанню
08.00 Формула-1
10.00, 21.30 Мегаспоруди
12.30 Замерзла планета
15.30 В пошуках пригод
18.30 Секретні території
19.30 Лабораторія древніх богів
20.30 Брати по космосу
00.30 10 речей, про які ви не
знали
02.10 Містична Україна
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ICTV
05.25, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.55 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 13.00 Анекдоти поукраїнськи
10.25 Т/с «Прокурорська
перевірка»
13.05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-5»
13.55 Т/с «На крилах»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Братани-3»
21.50 Т/с «Лісник»
23.40 Х/Ф «ДОВГИЙ
ПОЦІЛУНОК НАДОБРАНІЧ»
01.40 Х/Ф «УБИВЦЯ»

ТРК УКРАЇНА
06.00 Т/c «Дорожній патруль 4» 1
07.00, 09.00, 14.00, 17.00, 19.00
Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.10, 15.20, 17.20, 21.10,
22.30 Т/c «Слід» 1
10.25 Т/c «Шаман-2» 1
12.15, 19.30, 05.25 «Говорить
Україна»
14.20, 23.20 Т/c «Подружжя» (2)
18.00 Т/c «Сашка» 1
22.00, 02.10 Події дня
00.20 Т/c «Ментовські війни 7» (2)
02.40 Т/с «Відлига»
06.50 Срібний апельсин

ICTV
08.05 Зірка YouTube
10.10 Т/с «Братани-3»
13.40, 19.50 Х/Ф «МІСЦЕ
ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ
МОЖНА»
18.45 Факти. Вечір
19.00 Надзвичайні новини.
Підсумки
21.20 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСЬКИЙ
СТРІЛЕЦЬ»
23.10 Х/Ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРИ»
01.00 Х/Ф «МОРФІЙ»
02.50 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР
АБО МОТИКА ДОЛІ»

ТРК УКРАЇНА
07.00, 19.00, 03.00 Події
07.10, 08.30 Т/c «Інтерни» 1
10.00 Один за сто годин
11.00 Х/Ф «СЛІДАМИ
ФЕНІКСА»
13.00 Т/c «А сніг кружляє» 1
17.00, 19.30 Т/c «Висока кухня» 1
21.30 Х/Ф «КЛХАННЯ НАДІЇ»
01.30, 03.30 Т/c «Ментовські
війни 7» (2)
05.00 Срібний апельсин

ICTV
06.45 Х/Ф «НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ»
09.00 Космонавти
09.50 Зірка YouTube
11.00 Козирне життя
11.30 Вам і не снилося!
12.05 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
19.40 Х/Ф «ПОЛЮВАННЯ НА
ПІРАНІЮ»
22.55 Х/Ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРИ»
00.45 Х/Ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРІЛЬЦЯ»
02.30 Х/Ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ДУХА»

ТРК УКРАЇНА
06.30 Події
07.00 Х/Ф «СЛІДАМИ
ФЕНІКСА»
09.00 Ласкаво просимо
10.00, 11.00 Таємниці зірок
12.00 Т/c «Дорожній патруль 4» 1
15.00 Х/Ф «КОХАННЯ НАДІЇ»
19.00, 03.00 Події тижня
20.00 Страсті на паркеті
22.00 Т/c «Інтерни» 1
23.30 Великий футбол
01.15 Х/Ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
03.45, 05.15 Т/c «Ментовські
війни 7» (2)
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ТЕЛЕАНОНС

СТБ
05.00 Х/Ф «РОЗІГРАШ»
06.35, 18.20 «Неймовірна правда
про зірок»
08.10 Х/Ф «ЗИМОВИЙ СОН»
10.15 Х/Ф «КАТЕРИНА»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.35 «Холостяк - 4»
00.55 «Холостяк - 4 Як війти
заміж»
01.45 Х/Ф «ЩАСЛИВОЇ
ДОРОГИ!»
03.25 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 06.55 Kids Time
06.15 М/с «Черепашки-ніндзя»
06.35 М/с «Губка Боб»
07.00 Підйом
08.00, 09.45, 19.00 Т/с
«Вороніни»
08.55, 17.05 Т/с «Не родись
вродлива»
15.15 Х/Ф «БЛАКИТНА ЛАГУНА
3»
18.00, 00.05 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Х/Ф «ТУРЕЦЬКИЙ ДЛЯ
ПОЧАТКІВЦІВ»
00.10 Х/Ф «ЯК ПО МАСЛУ»
01.35 Т/с «Пан Ам»
03.00, 04.55, 05.55 Зона ночі
03.05 Українці Надія

СТБ
07.05 «Караоке на Майдані»
07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
11.50 «Холостяк - 4»
16.10 «Холостяк - 4 Як війти
заміж»
17.05 «Хата на тата»
19.00 «Україна має талант!-6»
21.55 «Детектор брехні - 5»
23.00 «Я соромлюсь свого тіла»
00.50 Х/Ф «ЗИМОВИЙ СОН»
02.45 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 М/с «Черепашки-ніндзя»
09.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»
10.00 Ревізор
12.35 Страсті за Ревізором
14.00 Т/с «Вороніни»
16.00 Х/Ф «ТУРЕЦЬКИЙ ДЛЯ
ПОЧАТКІВЦІВ»
18.00 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин Змій»
19.40 Х/Ф «СКАРБ НАЦІЇ»
22.00 Педан-Притула шоу
23.25 Х/Ф «ПІПЕЦЬ»
01.50 Т/с «Пан Ам»
02.30, 04.20 Зона ночі

СТБ
08.00 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
10.45 Х/Ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
12.25 Х/Ф «САМАРА -2»
16.00 «Україна має талант!-6»
19.00 «Битва екстрасенсів. Чужі
проти своїх»
21.05 «Один за всіх»
22.15 Х/Ф «МІЙ ТАТО ЛЬОТЧИК»
01.50 Х/Ф «КУР”ЄР»
03.10 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 Церква Христова
08.00 М/с «Черепашки-ніндзя»
08.50 М/с «Том і Джеррі-шоу»
10.30 Файна Юкрайна
12.50 Х/Ф «НЕЗРІВНЯННИЙ
МІСТЕР ФОКС»
14.30 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин Змій»
16.10 Х/Ф «РОЖЕВА ПАНТЕРА»
18.00 Х/Ф «РОЖЕВА ПАНТЕРА 2»
19.50 Х/Ф «СКАРБИ НАЦІЇ 2»
22.10 Х/Ф «НАЙМАНІ ВБИВЦІ»
00.40 Педан-Притула шоу
02.10 Х/Ф «ПІПЕЦЬ»

ПОНЕДІЛОК

15.20

Х/Ф «ЧОГО ХОЧЕ ДІВЧИНА»

Країна: США, 2003. Жанр: мелодрама
Режисер: Денні Гордон
У ролях: Аманда Байніс, Колін Ферт, Келлі Престон,
Айлін Еткінс, Анна Ченселлор, Джонатан Прайс,
Олівер Джеймс, Кристіна Коул, Сильвія Сімс
17-річна волелюбна Дафна їде з Нью-Йорка до
Англії на пошуки свого батька, якого вона ніколи
не знала. Татусь же виявляється багатим аристократом та відомим політиком. Тепер Дафні доведеться стати своєю у великосвітському
оточенні батька, з головою пірнувши в нескінченну вервечку богемних прийомів, показів мод
та вечірок. Але солодке життя затьмарюється
багатьма труднощами: Дафні треба опанувати
усі тонкощі етикету, налагодити стосунки з сестрою, а найголовніше – залишитися вірною собі
та своїм ідеалам. І вона блискуче досягає мети з
такою винахідливістю, якій позаздрила б будьяка юна леді.

ВІВТОРОК

14.55

Х/Ф «ЄГЕР»
Країна: Росія, 2004. Жанр: бойовик
Режисер: Олександр Цацуєв
У ролях: Ганна Большова, Андрій Федорцов,
Анатолій Гущин, Ігор Ліфанов, Оксана Сташенко,
Віктор Степанов, Ірина Іван, В’ячеслав Хархота,
Юлія Бутакова, Сергій Пчонкін.
Єгер Василь Клінцов – молодий відставний майор. Він живе на околиці заповідного лісу в мисливській сторожці. У маленьке провінційне містечко
приїжджає солідний німецький бізнесмен разом з
губернатором області. Він бажає пополювати на
кабана, але це полювання дуже серйозне і небезпечне. Тим часом з колонії, розташованої у цьому
районі, не так давно втік особливо небезпечний
ув’язнений на прізвисько Льончик. Але німець поставив надто високу ставку: він готовий був інвестувати свої гроші одночасно в кілька особливо
великих проектів. Тому спрацювало перевірене
російське «авось», і всі учасники вирушили назустріч небезпеці. Втім утікач дуже швидко дає
про себе знати: спочатку якимось чином зникає
зоотехнік, потім лікар районної лікарні. І незабаром єгер на лісовій кабанячій годівниці знаходить
сліди крові. Але скасувати полювання не можна,
бо великі гроші можуть піти разом з розчарованим німцем...

Х/Ф «МІЙ ТАТО ЛЬОТЧИК»
Країна: Росія, 2013. Жанр: мелодрама
Режисер: Олександр Ітигілов (молодший)
У ролях: Марина Коняшкіна, Олег Харитонов,
Іван Шмаков, Сергій Комаров, Єлизавета
Майська, Леся Самаєва, Михайло Тарабукін,
Олександр Гетьманський.
Люся Єрмакова працює офіціанткою в офіцерській їдальні літнього гарнізону. Її син Валька мріє,
НЕДІЛЯ
щоб у нього був тато-льотчик.
22.15
Підполковник Івченко вимагає від
Люсі взаємності, адже це він допоміг їй з роботою, але жінка уникає його, бо їй подобається інший. Якось Валька втікає на аеродром
і зникає.
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Хроніки ЛЮБАРТА
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ПІДСЛУХАНО-ЗАПИСАНО

«МАМО, ВІДПОРИ ЛАМПАСИ…»
чорними стрічки й питає: «Мамо, а в Криму
щось уже сталося? Щось негаразд?»
Поки я мудрувала над тим, як то дитині
відповісти, доня видала: «Ну, нічого,
от приїдуть КИЇВЛЯНЦІ з майдану і
покажуть, на що здатна Україна. І
відберуть наше море назад».
– То ще нічого. Он мій малий днями
приніс штанці спортивні, у яких на
футбол бігав, і каже: «Дай-но мені
джинси на прогулянку. А оці штани
візьми й відпори з них лампаси. Я ж
тобі не тітушка!»

Х

ай як це кумедно, але нині навіть
діти знаються на політичних
розкладах у державі. Днями
«Хроніки Любарта» підслухали розмову
молодих мам.
– Уявляєш, йдемо з малою вранці до
садочка. Вона побачила пов’язані на
перилах мосту блакитно-жовті разом з

АФІША
«КАЙДАШІ»

7, 9 БЕРЕЗНЯ

Початок: 18:00
Місце: Волинський обласний музичнодраматичний театр імені Тараса Шевченка
Трагікомедія на дві дії в постановці Миколи
Яремківа за твором Івана Нечуя-Левицького.
Деталі за телефоном (0332) 72-54-60

«ROCK-H»

8 БЕРЕЗНЯ

Початок: 21:00. Місце: клуб «Оболонь»
Гурт з Мукачева презентуватиме новий альбом
«Білий Динь».
Деталі за телефоном (050) 21 54 156

ЄВРОПА ЗА НАМИ

Кінець робочого дня, добряче напхана
втомленим людом луцька маршрутка.
Дві сестрички, на вигляд шести й
восьми років, з потішною дитячою
безпосередністю і зі знанням справи
обговорюють політичну ситуацію в
державі. Старша пояснює меншій, вона

9 БЕРЕЗНЯ
БЛАГОДІЙНИЙ РОК-КОНЦЕРТ
НА ПІДТРИМКУ ПОСТРАЖДАЛИХ
НА ЄВРОМАЙДАНІ

Початок: 20:00. Місце: клуб «Майдан»
Благодійний рок-концерт волинських музикантів.
Деталі за телефоном: (050) 100 27 51

11 БЕРЕЗНЯ

Початок: 20:00. Місце: клуб «Майдан»
Виступатиме рок-гурт, який поєднує мотиви
української і балканської музики.
Деталі за телефоном: (050) 100 27 51

«ЧИМ ВОЮВАТИ?»

Розповідає хлопець у погонах зі східної
області. «Яка війна? Чим воювати? У нас
свого часу з тюрми хлопець втік і райвідділ
треба було касками забезпечити. На всіх
касок не було. Брали в музеї міліції. Зараз
калаші там само ж брати?»

Газета

шукає
на постійну
роботу
спеціаліста
з реклами

Резюме надсилати на
електронну адресу:

hroniky@gmail.com.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«ГРА ЕНДЕРА»

(США, 2013)
Режисер: Гевін Худ

Ще один чудовий екземпляр на поличку «виховної фантастики» для юних поколінь
стрімких 2000-х. Як і у випадку
з «Після нашої ери» зі Смітоммолодшим, війна з інопланетними
інсектоїдами-загарбниками
всього лишень яскраве тло для історії про становлення справжнього лідера в окремо взятій дитячій
особистості. І це чудово, коли в таких фільмах спецефекти відходять
на задній план, а глядач має змогу
насолоджуватися цільним психологічним трилером. Гарна роль не
по роках харизматично-владного Ейсси Беттерфілда. Ну і Гаррісон
Форд, звісно… Можна!

8 БЕРЕЗНЯ

Початок: 18:00
Місце: Волинський обласний музичнодраматичний театр імені Тараса Шевченка
Концерт до Міжнародного дня жінок, в програмі
звучать хіти української та зарубіжної естради,
українські народні пісні.
Деталі за телефоном: (0332) 72-54-60

KOZAK SYSTEM

ПОЛІТИЧНО ПІДКОВАНІ
ДІТЛАХИ

ж бо вже розуміє, хто є хто і що буде
далі. Пасажири у маршрутці принишкли
й уважно слухають, ледь стримуючи
усмішки.
– А я сьогодні чула, що Януковича вже
скинули, а Юлю випустили на волю. Труба
тому Януковичу, правда?
– Ага, депутати проголосували, щоб
визволити Юлю. Нарешті, давно пора.
Це люди, які стоять на Майдані, цього
добилися. Тепер вона буде президентом!
– Я теж поїхала б на Майдан. Чого нам не
можна? Я вже знаю, що там треба кричати.
Головне – «Слава Україні! Героям слава!».
– Якби ми були дорослі, то поїхали б. От
виростемо, буде нова революція, і ми
поїдемо. Я тобі обіцяю.
Розмову перериває дідусь політично
підкованих дівчаток. Але у словах його
відчувається гордість за кмітливих внучок.
– Ша-а-а, політіки! Тихенько сидіть. Не
ганьбіть мене! Революціонерки малі!

«ЗАЛІЗНА СОТНЯ»

(Україна, Австралія, 2004)
Режисер: Олесь Янчук

Актуалізуючи дещо старіше…
У сучасному українському кіно
не так і багато фільмів про сторінки героїчної історії УПА. А
про наявний доробок знає доволі
обмежене коло людей, що можна
сміливо сказати і про цей фільм
Олеся Янчука. Історія повстанчої
сотні під керівництвом Михайла
Громенка, яка на українських етнічних землях у Польщі в нерівних умовах боролася з польськими бойовиками та радянськими
«миротворцями». Пізнавально, попри невеликий бюджет фільму
та технічний бік видива. Пізнавально, бо так чи так у світлі подій в
країні проводиш історичні паралелі й підсвідомо мотаєш на вус…
Що цікаво, роль одного з повстанців грає «майданівський» ведучий та нинішній керівник мінкульту Євген Нищук. Варто!

«ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИВ»

(РФ, 2013)
Режисер: Олександр Велединський

Одна з найбільш обговорюваних кінопрем’єр минулого року в
наших східних сусідів. Перфектна
екзистенційна ода російському
ментальному архетипу «Іванадурника». Яскрава, до дрібниць
правдоподібна історія про людей
на краю… Головний герой – учитель географії в середній школі,
який не здатен задовольнити ні
жінку, ні потенційну коханку, ні
своїх учнів. Ні себе, зрештою. Чи через доброту свою душевну, чи
через аномальну атмосферу тих місць, де в небесах сонце нагадує
більше вічний вибух, ніж сонце, але життя героя йде шкереберть.
Для повного щастя бракує ще закоханості в свою ученицю і потенційної смерті своїх вихованців… Можна. І, певно, варто.

«ЯК Я ТЕПЕР
ЛЮБЛЮ»

(Великобританія, 2013)
Режисер: Кевін МакДональд

Яка вона – мелодрама з присмаком постапокаліпсису, третьої
світової, надзвичайних станів та
попелу, який сиплеться з небес на
голову купки дітей десь на периферії Британії?.. Якщо головний
персонаж – дівчинка-хіпстер у
подертих джинсах, гучним електропанком у вухах та внутрішнім
голосом, який чітко ділить її світ
на чорне й біле. І якщо її любов
до свого кузена розгортається
на фоні декорацій глобальної катастрофи, де зовсім поруч снайпери стріляють у дітей, військові
ґвалтують жінок, а літаки то там, то тут розпорюють своїми носами тіло землі… Так-от, мелодрама специфічна. Не менш «хіпстанута», ніж її головна героїня. Десь чистої води поезія, десь справжнісінька проза життя. Показово. Цікаво. Можна! в чистому вигляді з
чудовими краєвидами та кольорами. Обов’язково!

ÔÓÒÁÎËÜÍÅ ÌÅÃÀÆÈÐ’ß
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ХІД «КОНЕМ»,

АБО КОЛИ «ПІДУТЬ»
КОНЬКОВА?
Р
Юрій КОНКЕВИЧ

еволюційні вітри змін дмуть в Україні щодня сильніше.
Практично всі сфери життя в країні прагнуть
перетворень, і сьогодні вже не здивуєшся кардинальним
змінам. Не став винятком і футбол.
Дуже неочікувано гості з Майдану завітали у відомство Конькова.
Минулої п’ятниці невідомі озброєні
люди вимагали від Анатолія Дмитровича піти у відставку. Пізніше, аби
не кидати тінь на справжніх революціонерів, активісти «Правого сектору» мусили виставити свою охорону
в Будинку футболу. Як засвідчили
подальші події, автоматники недаремно брязкали зброєю – в інтернеті
з’явилася заява співробітників ФФУ,
підкріплена відповідними документами про фінансову діяльність голови федерації. Йшлося про сумнівні
фінансові витрати Анатолія Конькова, наприклад, про перельоти Європою президента ФФУ з молоденькою
помічницею з юридичних питань
п. Тимошенко, колективне вітання
із днем народження п. Добкіна, переліт до якого та подарунок якому
обійшовся скарбниці федерації у 37
тисяч гривень... ФФУ «відмазалася»
заявою прес-служби про «провокації», реакція самого Конькова невідома. Можливо, він знову «випав
в осад», як це вже було з Анатолієм
Дмитровичем після обрання на посаду №1 в українському футболі.
Щоправда тоді, у вересні 2012-го,
Коньков кілька днів не з’являвся на
публіці, бо святкував перемогу…
Хай там як, але віце-президент ФФУ
Анатолій Попов підтвердив у понеділок справжність документів, якими
оперували таємничі представники
апарату ФФУ у своїй заяві (нижче
подаємо скани деяких із них).

ма підготовки юних футболістів залишається недосконалою, можливість якісно тренуватися для більшості юних
українців недоступна. Блиск багатих клубів Прем’єр-ліги
сусідить з убогістю дитячого футболу.
Чемпіонат Дитячо-юнацької футбольної ліги (ДЮФЛ)
– це турніри вищої ліги в чотирьох вікових категоріях (U-14, U-15, U-16, U-17) і турнір першої ліги (U-15 і
U-17). Усього в лізі грають цього сезону 315 команд (приблизно 6 тисяч дітей). Згідно з даними офіційного сайту
ФФУ, в Україні у футбол грають 337 тисяч дітей віком від
8 до 14 років. У Нідерландах є до чотирьох тисяч клубів,
кожен з яких має по кілька команд одного віку. Навіть
якщо порахувати по одній команді кожного віку, вийде
понад 50 000 юних футболістів одного року народження.
Виходить, що кількість дітей, які грають у футбол, на 100
тис. населення в Україні складає 106 осіб, а в Нідерландах
298, втричі більше!
Як поліпшити цю статистику? У багатьох містах є
матеріальна база для створення дитячого клубу: стадіони, тренувальні поля, кваліфіковані тренери, транспорт для виїзних матчів. Заявка команди в лігу не
вимагає захмарних сум: 1250 гривень – на заявочний
внесок, близько 2500 гривень – на суддівство. Міська
влада зможе організувати транспорт для виїздів, а десь
батьки допоможуть… Так, треба оплачувати працю
тренерів, але будь-який тренер місцевих ДЮСШ буде
радий навіть невеликій сумі до своєї жебрацької зарплати. Крім того, є перспектива заробити додатково,
виховавши гравця для професійної команди. Якщо додати до бюджету витрати на амуніцію, то можна вкластися у 30-40 тисяч гривень на команду однієї вікової

ДІТЕЙ ГОДУЮТЬ
«ЗАВТРАКАМИ»
Незалежний фінансовий аудит
ФФУ на часі, адже фінансування обласних федерацій та дитячого футболу на критичному рівні. Ці галузі
кинуто фактично напризволяще, і
якщо у більш промислово розвинутих регіонах кошти знайти легше, то
федерації та ДЮСШ у менш грошовитих областях тримаються на «чесному слові».
Недалекі ті часи, коли в меценатів футболу не буде можливості
утримати футбольні клуби на нинішньому нечувано високому для
Європи рівні. Перший дзвіночок у
вигляді зняття «Арсеналу» і «Кривбасу» вже пролунав. Багато футбольних менеджерів збагнули: без виробництва власного продукту прогрес в
українськом футболі неможливий. І
чи потрібен нам і нашим дітям такий
гламурно дорогий футбол?
Незважаючи на серйозні інвестиції в професійний футбол, систе-

групи. Це середня місячна зарплата гравців української
Прем’єр-ліги.
Виміряти соціальний ефект від організації дитячої команди мовою цифр навряд чи вдасться. Бо часто йдеться
про з’яву сенсу життя для дітей та їхніх батьків. У суто
футбольному плані Україна може отримати десятки непогано підготовлених футболістів щороку, дитячі тренери матимуть можливість для творчого зростання і шанс
заробляти на вихованні футболістів-професіоналів. Питання тільки в тому, хто зрушить із мертвої точки цей
процес. Федерація футболу України? Коньков трубив про
необхідність змін у дитячому футболі впродовж усієї своєї передвиборчої кампанії. Ось цитата із його інтерв’ю в
«Українському футболі»: «Без добре організованого дитячого напрямку, зокрема базової складової футбольної
структури, досягти стабільних успіхів у футболі дорослому, в тому числі на рівні національної збірної, неможливо.
Тож першочергове завдання сьогодні – розвиток масового та дитячо-юнацького футболу» (серпень 2012 року).
Чи пригадають дитячі тренери в Україні бодай якісь
реальні кроки федерації у 2012-2013 роках?
Інтригою у сенсі розвитку дитячого футболу виявилася спільна ініціатива УЕФА та ФФУ в реалізації міжнародного соціального проекту УЄФА «Відкриті розважальні футбольні школи» («Open Fun Football Schools»).
Про його початок Коньков оголосив у перші дні свого
президентства у ФФУ, вочевидь питання напрацьовував
ще Суркіс. «Відкриті розважальні футбольні школи» являли собою п’ятиденні фестивалі дитячого футболу – з
майстер-класами, товариськими матчами й елементами
пропаганди футболу та здорового способу життя. Організатори сподівалися, що проект сприятиме зменшенню
рівня злочинності, адже допоможе забрати дітей з вулиць
і дасть можливість виплескувати емоції в грі. Чудова ідея!
Утім погляньмо на географічну структуру 20 таких акцій,
що їх було проведено 2013 року (дані офіційного сайту
ФФУ): Джанкой, Сімферополь, Євпаторія; Рубіжне; Київ;
Донецьк; Феодосія, Косточківка (АР Крим), Андріївка
(Севастополь), Лесновка (АР Крим); Красноперекопськ
(АР Крим), Сімферополь (АР Крим), Насипне (АР Крим),
Гвардійське (АР Крим), Судак, Львів, Ямпіль, Бояни (Чернівецька область), Харків, Татарбунари (Одеська область).
Як бачимо, у Західній Україні провели аж два заходи
з програми УЕФА… Під час свого передвиборчого візиту
до Луцька і виступу у Палаці школяра Коньков тричі (!)
обіцяв волинським ДЮФШ процвітання…

«ЯНУКОВИЧСТАЙЛ»

Скан особливо видатних платіжок від Конькова: тури до
Європи із помічницями та «смотрящими», привітання Добкіна
із «днюхою» під прикриттям організації матчу збірної.

Цими днями тріумф Анатолія Дмитровича, якого
півтора року тому обрали президентом ФФУ на безальтернативних виборах (132 голоси «за» із 133 учасників
Конгресу ФФУ), стрімко йде до трагедії. Причому часто
через особисті трагедії людей футболу. У понеділок стало
відомо про самогубство колишнього президента МФК
«Миколаїв» Гургена Оронюка. Ймовірно, до цього його
могли підштовхнути проблеми з його колишнім клубом.
Із МФК Оронюк пішов у лютому, виплативши борги.
Минулого ж тижня стало відомо про звернення футбольної громадськості тієї ж Миколаївщини до Конькова, минулого понеділка аналогічну заяву розповсюдили у
Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та Потавській обласних федераціях. Голову ФФУ закликали піти
у відставку, звинувативши у лобіюванні інтересів одного клубу. Миколаївці зазначили: «Чемпіонат в УПЛ ви
поступово перетворили на змагання Донецької області.
Масово знімаються команди з нижчих ліг, які не можуть
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* «Конь» – жартівливе
прізвисько Анатолія Конькова у
навколофутбольній тусовці
дати ради з поборами та штрафами,
які заохочуються керівництвом федерації футболу». Одним з прикладів нечесної боротьби миколаївська
футбольна громадськість вважає …
вказівки, які дають функціонери
ФФУ арбітрам у дні проведення матчів.
Цю заяву дуже швидко спростував голова Миколаївської федерації
футболу, мовляв, підписанти не висловлюють усього спектру обласного
футболу. Тернополяни ж звернули
увагу на розповсюджені документи,
які свідчать про фінансові зловживання у ФФУ.
Справді, підмічено головні вади
діяльності ФФУ на цей момент – непрозору фінансову діяльність, бездумне штрафування клубів та суддівські скандали. Тобто усі ті речі,
з якими обіцяв боротися Анатолій
Коньков на початку своєї діяльності.
«Потрібно налагодити тісний
плідний контакт з професійними
лігами – ПФЛ, Прем’єр-лігою, який
дозволить цим організаціям допомагати нам у розв’язанні зазначених завдань», – казав Коньков
в інтерв’ю «Інтерфаксу» у вересні
2012-го. Як результат такого «плідного контакту» – зникнення двох
клубів Прем’єр-ліги («Арсенал» та
«Кривбас») впродовж одного календарного року, чого ще не траплялося
в історії українського футболу. Суддівські ляпи та скандали тривають,
а непродумані фінансові витрати не
припинилися. Остання неприємна
новина від ФФУ – на перенесений
на Кіпр матч національної збірної із
США разом із командою не полетів
журналістський пул, тобто про гру і
тренування своєї збірної українці дізнаються суто із телетрансляції.
У тому ж вересні 2012 року в
одному з інтерв’ю Коньков натякав
на скорочення штатів у ФФУ. «Як
відбуватиметься оптимізація штату ФФУ?», – запитали в Анатолія
Дмитровича. «Дуже просто, – відповів він. – Надбудови, які створив
Григорій Суркіс, самі обваляться».
Вони обвалилися рівно на стільки,
що штат федерації збільшився із 190
осіб у вересні 2012 року до більш як
220 у березні 2014-го.
Зараз якраз час з’ясувати, чи працював на штатній основі у ФФУ такий
собі пан Тихомиров, якого працівники ФФУ, які у неділю оприлюднили
свій лист-претнзію до Конькова, називають «смотрящим» від Януковича
у Федерації футболу України. Тихомиров, або «Нікола Пітерський», їздив
разом із Коньковим (за службовий
кошт, звісно) навіть на нещодавнє
жеребкування відбіркового турніру
Чемпіонату Європи-2016.
Кадрова політика у ФФУ гідна
окремого опису. Управління інформацією очолив за його каденції 22річний випускник …режисерського
відділення театрального інституту,
пасинок мера Вишгорода – рідного
міста Конькова. Одним із заступників Комітету національних збірних
(його свого часу очолювали Лобановський, Сабо, Альтман…) Анатолій Дмитрович призначив власника
бензозаправки.
І як апофеоз «януковичстайлу»
від Конькова – видача зазначеному
вище «смотрящему» Ніколі Пітерському ВІП-форми національної
збірної України.
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РОЗПОЧАТИ НЕ МОЖНА ГАЛЬМУВАТИ
Павло Філонюк

П

ід час війни не до
футболу. Тому чемпіонат
України не відновився
і скидається на те, що ця подія
відбудеться не скоро. Якби
не ескалація подій у Криму,
цілком очевидним було б
проведення вже 20-го туру,
в якому луцька «Волинь»
удома приймала б «Металіст».
Але у вівторок ввечері стало
відомо, що другий весняний
тур чемпіонату також
відтерміновано. Справді,
малоймовірно, що на матчі в
Севастополі та Сімферополі не
завітали б люди зі зброєю…

БОУЛІНГ —
ПОКИ НЕ
ВОЛИНСЬКИЙ
СПОРТ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

У Луцьку вперше відбувся Чемпіонат
з аматорського боулінгу. У змаганнях
взяти участь могли усі охочі. Власне
для популяризації цього спорту і
відбувся турнір. Єдина умова – не
бути професіоналом. Тому учасникам
Чемпіонату України зі спортивного
боулінгу регламент луцьких змагань
не давав права участі.
Однак три десятки любителів ще донедавна екзотичного спорту з Волині,
Рівненщини, Львівщини та Тернопільщини зійшлися на доріжках Луцька.
За результатами гри, переможцями
в усіх можливих номінаціях стали лише
гравці з Рівного та Львова. Місцеві аматори отримали тільки враження від чотиригодинної гри.
Відзначимо і найуспішнішого учасника. Валерій Якимчук з Рівного набрав
найбільшу кількість балів – 263.
До речі, ІІ Чемпіонат з боулінгу серед
аматорів відбудеться 26 березня.

Про дату початку першого
весняного туру в ці дні доводиться тільки гадати. Наступний тур
мав би відбутися 15 березня – того
дня заплановано, зокрема, й матч
«Волині» у Львові проти «Карпат».
Але дозволити футбол на українських стадіонах зможе тільки міліція та СБУ. Отож, Прем’єр-ліга у
складній ситуації. Їй доведеться у
максимально стислі терміни – до
18 травня – провести 11 турів чемпіонату і три стадії Кубка України.
Звісно, у такій ситуації треба грати два тури на тиждень. Цьому
«посприяв» і дружний виліт усіх
чотирьох наших команд із Ліги
Європи. Відтак тури є можливість
проводити і в середу-четвер. Є
й інші варіанти – вже зараз достроково закінчити чемпіонат, або
ж почати грати у травні-червні,
отримавши на це згоду УЕФА та
ФІФА.
Тим часом луцька «Волинь»,
якій раніше заборонили реєструвати нових гравців, усе ж змогла дозаявити нових виконавців.
«Хроніки» писали про новачків

ВОЛЕЙБОЛ

УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ НА ВИМУШЕНІЙ ПАУЗІ

Перед початком матчу із «Скалою» гравці «Волині» хвилиною мовчання
вшанували пам`ять загиблих українців.

Рогача, Чономаза та Шабанова.
Крім них, до заявки повернулися
вибачений Кварцяним Ярослав
Кінаш та Богдан Карковський,
який нарешті вилікувався від
усіх своїх травм. Новачки з прицілом на майбутнє – це нападник
Сергій Петров (він вихованець
володимир-волинського футболу)
та кримчанин Дмитро Літвінєнко.
Повернувся у заявку, але вочевидь
суто задля забезпечення потрібної кількості власних вихованців,

Павло Циркуненко.
Залишився у переліку гравців,
які можуть зіграти за команду
навесні, «опальний» македонець
Ванче Шиков. Йому вочевидь не
встигли знайти нову команду,
тому контракт Шиков дограє у
Луцьку.
Натомість відсутній у заявці,
крім Шумахера, Шеліхова та Матуку, про яких ХЛ вже писали,
молодий Артем Щедрий. Він був
найкращим бомбардиром моло-

ФУТБОЛЬНІ Б
БІЖЕНЦІ
Керівництво одеського «Ч
«Чорноморця» задовольнило прохання іноземних футболістів і припинило
дію контрактів за згодою сторін. Одеський клуб залишили лідери команди
ко
Григорчука – Пабло Фонтанельо,
Фонтанель Маркус Бергер, Андерсон Сан
Сантана, Франк Джа Джедже,
Ло
Лоренцо Рієра.
Причиною стала і відсутність конкретики з боку
Федерації футболу України і Прем’єр-ліги щодо
ттермінів визначення по-

чатку весняної частини чемпіонату країни. Крім того, футболісти
ти вкрай стурбовані за свою безпеку.
Наступним можливим «біженцем»
від футболу може стати один
із найталановитіших новачвачків «Шахтаря» Бернард.
Гравець бразильської нааціональної збірної неодноразово виказував
незадоволення ситуацією в Україні.

ВОЛИНСЬКІ КОМАНДИ ПРОГРАЛИ СИНХРОННО
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Н

е раз у волинських ЗМІ
звучала фраза «наша
молода команда». Вона
апріорі виправдовувала всі
невдачі та поразки ВК «КонтиніумВолинь-Університет», який
цього сезону втратив дюжину
гравців основи. Тому зараз
у Луцьку грають переважно
студентки. А хто ж виступає за
дубль, ВК «Континіум-Ковель»?
Відповідь проста: ще молодші.
На жаль, обидві волинські
команди вирушили на виїзди в
різні частини країни і зазнали
поразки...
«Керкінітіда» – «КонтиніумВолинь-Університет» – 3:1 (25:22,
24:26, 25:18, 25:22) та 3:2 (28:26,
23:25, 25:17, 19:25, 15:9)
Зрозуміло, всі сили було кинуто на Євпаторію, де вирішувалася
доля останньої путівки у «Фінал
чотирьох». Богуслав Галицький ви-

ставив найбоєздатніший склад, але
два гравці першого темпу не змогли
зіграти на повну через застуду. Не
давала показати хорошу гру і напружена ситуація в Криму. Так, з Сімферополя до Євпаторії наша команда
їхала з кримськотатарським конвоєм, який потім трансформувався в
групу підтримки волинянок.
Але за непоганої картини гри
лучанки двічі програли і заробили
лише один пункт з шести. А це не

діжного складу «Волині», але, як
подейкують, не знайшов спільної
мови з керівництвом команди.
Наразі лучани тренуються в
Луцьку, очікуючи відновлення
чемпіонату. Хоча цілком імовірним може бути й розпуск команди
на кілька днів, допоки ситуація в
країні не нормалізується.
Минулої суботи «Волинь»
удома приймала в контрольному
поєдинку друголігову стрийську
«Скалу». Лучани зіграли без свого
головного тренера Віталія Кварцяного (він у лікарні, має проблеми
із серцем). «Волинь» не дозволяла
супернику навіть переходити за
центр поля, розстрілювала ворота львів’ян упритул і здалеку, але
примудрилася пропустити гол у
свої ворота на останніх хвилинах
гри – 0:1.
Склад лучан був таким: Кичак – Сімінін, Шершун, Приндета,
Шіш (Нємчанінов, 15, Гошкодеря ,68, Годований, 75) – Шабанов
(Парцванія, 46), Скоба – Бабатунде (Матей, 55), Мемешев (Лопес,
44), Бікфалві (Кінаш, 62) – Козьбан (Літвінєнко, 73).
А в середу «Волинь» здолала
чвертьфіналіста кубка України ФК
«Тернопіль» – 1:0 (Хомченко, 51).

той результат, який дозволяє давати
позитивні прогнози на потрапляння в четвірку сильніших. Хоча навіть головний тренер «Керкінітіди»
Леонід Хричов помітив професійне
зростання команди з моменту ігор в
Луцьку.
– Хочу відзначити, що «Волинь»
суттєво додала порівняно з нашими
матчами першого кола. Найбільше це
стосується подачі, – сказав Хричов. –
У нападі яскраво діяла Анна Степа-

нюк – з нею ми так і не впоралися.
Вона навіть високих блокувальників
обігравала (Анна доволі невелика на
зріст, як на волейболістку, – 1,79. –
Авт.). Також суперник дуже рухливо
діяв у захисті, часто-густо справлявся з несподіваними скидками нашої
зв’язки. На відміну від багатьох інших команд, у «Волині» є класична
правильна техніка нападу. Тобто
атакують гравці не за рахунок плеча,
а за рахунок кисті, що сприяло високій ефективності ударів.
У 14-му турі Суперліги до Луцька 14-15 березня приїде інший претендент на потрапляння у «Фінал
чотрирьох» – тернопільська «Галичанка». Шанси у лучанок зачепитися
за останній «білет» мінімальні, але в
запасі підопічних Богуслава Галицького є ще один незіграний домашній
тур з «Сєвєродончанкою».
«Педуніверситет-ШВСМ»
–
«Континіум-Ковель» – 3:0 (25:11,
25:22, 25:11) та 3:0 (25:11, 25:13,
25:16)
Тим часом у Чернігові в чемпіонаті на ранг нижчому грав «Континіум-

Ковель». Раніше майже на всі ігри
Галицький на підтримку ковельчанкам скеровував гравців з основної
команди, такі хитрощі дозволено
ФВУ. Та зараз вперше за «КонтиніумКовель» грав «Континіум-Ковель».
На виході ми отримали дві поразки
й жодної виграної партії.
– Ми програли дві гри. Але ми
старалися і моментами у команди виходила непогана гра. Ми вперше вийшли таким складом на майданчик.
І тепер кожен має зробити висновки,
над чим потрібно працювати, – розповідає гравець ВК «КонтиніумКовель» Марина Скрипник.
Та не встигли ковельчанки оговтатися від поразок у Чернігові, як
дістали подарунок від дубля «Орбіти». Запоріжанки відмовилися їхати
в Ковель і отримали дві технічні поразки.
ХХІІІ чемпіонат Суперліги і Вищої ліги вражає своєю нестабільністю. Давно вже не було стільки
перенесених і скасованих ігор, що
змушує замислитися про життєздатність українського волейболу.
Цілком імовірно, що навесні з волейбольної карти України щезне кілька
команд.
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АНЕКДОТИ
Найбільший зовнішньополітичний успіх Росії: в Сочі відбудеться саміт G1.
У відповідь на видачу російських паспортів спецпідрозділу
«Беркут» уряд України оголосив
про видачу українських паспортів
морській піхоті США.
Розмова двох російських бабів:
— Чула, Прасков’я, Путін Україну хоче захопити!
— Та годі тобі тріпатися...
— Богом клянуся, Януковича
вже в полон взяли.
Рубль теж дізнався, що хто не
скаче — той москаль.
Путін заявив, що український
сценарій у Росії не пройде. Росіяни з ним повністю згодні. Це ж не
діло, коли всякій наволочі вдається
втекти.

а фото міжвоєнного часу
– польська гімназія імені
Тадеуша Костюшка. Її
відкрили як приватну гімназію
у 1917 році для польського
населення Луцька. Але вона спершу
розташовувалася в будинку на
вулиці Драгоманова. Через чотири
роки, коли Волинь опинилася у
складі Другої Речі Посполитої,
гімназію реорганізували у державну.
Кількість учнів та вчителів у ній

Н

поступово збільшувалася. Тому
вирішили побудувати велике
окреме приміщення.
За проектування школи взявся
архітектор Казимир Толочко. Він
створив три проекти гімназії
у стилі функціоналізму. Серед
них вибрали найдешевший.
Гроші виділило Міністерство
віросповідань та народної освіти.
Нове приміщення гімназії урочисто
відкрили у березні 1931 року. Вона

складалася з поєднання простих
різновисоких паралелепіпедів
із акцентовано втопленими
у фасад вікнами і виділеним
лише однією лінією першим
поверхом. Просто і стильно.
Гімназія Костюшка була однією з
перших споруд функціоналізму
в Луцьку. Зараз це один із
корпусів Східноєвропейського
національного університету імені
Лесі Українки.

Експерти припускають, що божевільні дії Путіна спричинені тим,
що через надмірні обсяги закачування ботокс проник йому в мозок.
Росія на наступній Олімпіаді
виставить свого нового чемпіона з
пенькобіжного спорту.
Головним тренером із фітнесу для мешканців 25–поверхового
житлового будинку став скромний
механік ліфтів Василь Петренко.
Зимові Олімпійські ігри 2014
року відбулися і в Києві. Перемогла
Партія регіонів, яка відвезла стільки золота, срібла і бронзи, скільки
не вдавалося ще нікому.
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 27 лютого 2014 року.
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район, с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 25.
Наклад 25 000 прим.
Замовлення: 18793.
З приводу розміщення реклами
звертайтеся за телефоном:
(095) 712-25-98.
При підготовці номеру використовувалися
інформаційні повідомлення та фотографії з
сайтів: www.pravda.lutsk.ua,
www.vip.volyn.ua, www.simya.com.ua,
www.volynnews.com, www.volynpost.com.
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ЛИСТ РЕЗИДЕНТА У ВИГНАННІ

Переклад із зеківської
на людську мову
Олеся ГАВРИЛОВА

Я, Віктор Федорович
Янукович, законно вигнаний
президент України, Верховний
Гавнокомандуючий в екзилі,
генерал Партії Районів, офіційно
дякую тим, хто нині в Україні
турбується про мою долю. Але
затямте: доки в тебе в кишені
є мільярд баксів – ти почесний
громадянин будь-якої азійської
держави.
Шановні колишні співмешканці,
ви стали свідками грандіозної
провокації у Межигір’ї, яке без
мене втратило свою душу і тіло.
Все нажите непосильною працею
відібрали екстремісти. Навіть
останні червоні труси, золоті кулі
і королівський костюм. Пшонка
обіцяв позичити свої.
Коли мене по-зрадницьки кинула
державна охорона, я призначив
на посади Гепи і Допи своїх
синів. Саню - Добкіним, а Вітька –
Кернесом.
Я прилетів до Ростова, бо тут
поряд живе мій друг. Підлітаючи
до міста, пояснив йому, що у
мене вдома зараз революція,
Майдан, війна з Росією. Сказав,
що тут, під Ростовом, є Дон, я
– викапаний Дон Карлеоне, а

моя Людка колись казала, що
я схожий на Дон Жуана. Та й
взагалі – тут непогано годують,
«смотрящіє» і вертухаї від Путіна
В.В. турбують нечасто.
Коли я виліз із кабіни російського
Су-26 і зняв памперса, першими
моїми словами були: «Ось тут я
збудую хонку».
Приємно, що мене знову
шукають на батьківщині – від
згадки про це хочеться ще
й ще літати на «сушках» – з
Ростова до Гааги, з Гааги в
Барвиху. До речі, про леді Гагу
– не чув, але підтримую. Ще
скажу про Барвиху: там так
нічьо дєвчьонки зі столової.
В Барвисі до мене загалом
добре ставилися – годували
на «убій», видали броньований
«мерс» і новий золотий унітаз,
встановили пеньки для зарядки,
перекривали міжнародну трасу,
коли я їздив у супермаркет по
оселедця.
А після Ростовсьої пресухи в
Росії визнали мене примою
комедійного жанру ростовського
музично-драматичного
Погорілого театру, надали титул
шоу «Уркаїна має талант», а
сам виступ назвали останнім і
неповторним номером єдиного
у світі живого мерця.
А ще пишу тобі, країно, щоб

перепросити: не зміг я доламати
ту кляту ручку на пресконференції. Хай скільки казав
мені Владімір Владімірович бути
різким і твердим у словах, не
зміг те китайське фуфло зламати
і сльозу з себе випустити.

Тужився, згадував про те, що
мого молодшого внука занесли
до списку людей, яких треба
«люстрірувать», і не зміг сам у
це повірити. Владім Владіміровіч
загалом у ці дні дуже нервовий:
то про якийсь аншлюс каже, то

про Судети, то грузинів згадує.
Якось я пожартував і запитав:
«Володька, ти зачєм уси сбріл?»
Мій друг образився, сказав, що
я його таким чином Путлером
обізвав…
І ще я тут в Ростові попросив
вибачення у «Беркуту» – цього
мирного птаха, якого поливали
коктейлями молотова, вбивали
і палили. І про Азарова шкодую
я. Про те, що так рано відпустив
його з «Титаніка». В останній
момент, пацючило, втік! Добре,
що не під Москву, як я, в Австрії
його швидко заметуть.
По цьому хочу сказати, дорогі
мої шахтарі, не чекайте мене
вдома, я на свій притулок в
Росії відпрацював на пресконференції. Хочу запевнити
вас, що я нікуди не втікав. Ми з
синами фільмували трилер «Київ
– Харків – Луганськ – Донецьк –
Крим. Історія втечі Януческу».
І ви, мешканці Бєндер, затямте:
не з вами я, не з подонками
і націоналістами. Для мене
завжди був дорогий народ
України. Кажуть, що він пророкує
мені «конєц», який вже «ясєн».
Мовляв, висить петля для мене
на отому високому ясені. Не
дочекаєтеся, я ще вас помучу. Як
не вдома, то з відстані поплюю
на вас…

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 6 – 12 БЕРЕЗНЯ
ОВЕН (21.03–20.04)

ЛЕВ (24.07-23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)

Ігор Коцан (14 серпня 1960 р.)

Олександр Пирожик (9 грудня 1970 р.)

Піде солдат по городу. Питатиметься свого роду:
«А чи живі, чи здорові заступники гарбузові?»
Хтось прикинеться петрушкою, хтось перцем,
інший пропонуватиме капусту. Пошинкуйте усіх
і киньте в борщ.

Доки ви ховалися на дні, шторм не вщух.
Акули однаково попросять ваших освідчень
у коханні. Зорі радять вдати з себе мудрого
пічкура або стару черепаху. Інший варіант –
перекинутися на камінчик на морському дні й
перележати ще одну бурю.

Проблеми кар’єрного зростання завадять
об’єктивно оцінити події останніх днів. Вам
здаватиметься, що вхопили птаха щастя за
хвоста, а виявиться, що в руці тільки обскубане перо. Не дозвольте більш вправним
наплювати собі в очі.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

ДІВА (24.08–23.09)

Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)

Олександр Башкаленко (16 травня 1961 р.)
Ще не вечір! Гикавка вас дойматиме, бо після
ООН і Кремля про Тельців заговорять в усій
Галактиці. Готуйтеся до подорожі в Крим –
розширяти канали, крутити вітряки і керувати
татарською самообороною.

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)

Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)
Сни й газети не принесуть важливої інформації, не читайте їх цими днями на ніч. Загалом
і далі нічого не читайте. Зорі бачать світло в
кінці вашого тунелю. Удаватимете з себе велике цабе – це наразі безпрограшна практика.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

КОЗОРІГ (22.12–20.01)

Не втручайтеся в суперечки між колегами.
Доведеться виступити в ролі миротворця, і це
підвищить ваш авторитет. Можлива важлива
зустріч з людиною із минулого. На критику
відповідайте дідівським методом: сплюньте і
розітріть.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)

Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)

Путлер (7 жовтня 1952 р.)

Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Найкраще у ці дні навчитися довіряти обставинам і своїй інтуїції. Доведеться приділити
увагу тільки тому, що можна виконати без
сторонньої допомоги. На великий грошовий
успіх не покладайтеся.

На фоні шизоїдної дисплазії паранормальної
конвекції стіночок аортокорональної агресивності вірогідний розвиток стокгольмського
синдрому. У пацієнта спостерігатимуться бажання помінятися з кимось тілом та країною.
Провідаєте товариша в клініці під Ростовом.

Доведеться відстоювати свою хитку репутацію жорсткими способами. Наведете порядок
у власному домі, хоч і замислитеся про
переліт у нове гніздо. Друзі не підведуть, але
позбутися принаймні однієї валізи без ручки
таки доведеться.

РАК (22.06–23.07)

СКОРПІОН (24.10–22.11)

Святослав Боруцький (28 жовтня 1971 р.)

Борис Клімчук (18 березня 1951 р.)

У вашому оточенні відшукається прихований
ворог. Його розкриття супроводжуватиметься
скандалами. Зачохлювати зброю не час – попереду стільки недобитків. Уникайте підписання
будь-яких документів.

Досягнете просування у поточних справах,
якщо й далі братимете всіх «горлом». Час
приділити увагу освіті – без неї у ці дні ніяк і
нікуди. В особистому житті вагомих причин
для занепокоєння не виникає.

Вдалий тиждень для початку будь-якої справи. Спокуса велика, спостерігатиметься потяг
до осіб легкої поведінки. Ймовірна люстрація
вашої приозерної дачі. У ці дні в будівельних
супермаркетах знижки на люстри.

Павло Данильчук (30 червня 1985 р.)

РИБИ (20.02–20.03)

