САМОРОЗВИТОК

ЦІНА ДОГОВІРНА

– DO YOU
SPEAK
ENGLISH?
– ГА?!
стор.

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ
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ЛУЦЬК. БИТВА ТИТАНІВ

ХТО ПЕРЕМОЖЕ В ЕЛЕКТОРАЛЬНІЙ СУТИЧЦІ ДВОХ ОЛІГАРХІЧНИХ ГРУП?

стор.
КОМУНАЛКА

«ЛІСОПОВАЛ» ЧИ
ОЧИЩЕННЯ ВІД ДЕРЕВ?

ГАМАНЕЦЬ

ВИБІР ЗА НАМИ

ЧОМУ ПОДОРОЖЧАВ
ХЛІБ?

НА ЦВИНТАР З МОЛИТВОЮ,
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки
до 1 квітня мали вирубати 468 дерев. Спеціально створена
комісія міської ради визначила, що насадження перебувають у
незадовільному стані, тому потребують вирубки. До слова, таке
санітарне очищення в парку відбувається вже не перший рік,
втім його результати у багатьох викликають більше питань, аніж
захоплення. Так, парк «посвітлішав», втім чи надовго?
стор.

А НЕ ЗІ СМІТТЯМ
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8-9

Напередодні наближення Великодніх свят в інтернеті набула
розголосу екологічна ініціатива Української греко-католицької
церкви, яка закликала вірян відмовитися від пластикових вінків і
квітів. Аудиторія соціальних мереж здебільшого
відреагувала схвально.
стор.
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Ціни на хліб неухильно
о йдуть
угору. Здається, європейська
пейська
ціна за буханку хліба
в доларовому
еквіваленті не за
горами. Державні
контролери
сварять виробників, ті,і,
своєю чергою, наводять
ять
власні аргументи. 30 березня у стінах Волинської
облдержадміністрації представники влади винесли
для обговорення меморандум, який мав би запобігти у
подальшому необґрунтованому та різкому збільшенню
стор.
ціни на соціальні сорти хліба.
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НОВАЦІЯ

УКРАЇНСЬКІ
ПАСПОРТИ
КАРДИНАЛЬНО
ОСУЧАСНЯТЬ
Кабінет міністрів України 30 березня затвердив
спеціальну безконтактну картку, яка замінятиме
внутрішній паспорт.
З лицьового боку зверху на картці буде написано
«Паспортна картка» і зображений прапор України.
Зліва – фото людини, поруч – прізвище, ім’я та по
батькові, дата народження, стать, ідентифікаційний
номер і зразок підпису.
Паспорт-картка матиме розмір 80х60 мм, міститиме два види інформації. Візуальну можна буде прочитати неозброєним оком, а машина зможе зчитувати
дані з магнітної стрічки.
Інформація повинна буде складатися з
обов’язкових даних українською мовою і тих, які
громадянин захоче внести у свій паспорт за своїм
бажанням будь-якою зручною для нього мовою.
Кількість візуальної інформації буде мінімальною
(фото, ПІБ, дата народження, стать, номер паспорта,
дата видачі та код органу, зразок підпису), у той час
як обсяг закодованих даних – більш широким: сімейний статус та місце реєстрації, наприклад.
Як повідомили в Державній міграційній службі,
коштів на реалізацію проекту поки немає, тож коли
внутрішні паспорти замінять на картки невідомо.
Хоча цю роботу планували розпочати у 2015 році.
Також у Держміграційній службі додали, що нові
картки не будуть обов’язковими. Їх отримуватимуть
з народження і ті, хто вперше отримує паспорт або з
якихось причин позбувся цього документа. Картку
потрібно буде міняти кожні десять років.

ГАМАНЕЦЬ

З 1 КВІТНЯ ЖИТИ
СТАЛО ДОРОЖЧЕ

Із 1 квітня в Україні набрали чинності нові тарифи
на житлово-комунальні послуги, а також на
енергоносії для підприємств.
Згідно з рішеннями Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних
послуг, зросли тарифи на електроенергію, газ, тепло і
гарячу воду.
Як пише «ТСН.ua», підвищення тарифів на електроенергію розраховане на два роки, відбуватиметься
воно у п’ять етапів. Для населення, яке споживає менше 100 кВт-год на місяць, тариф буде підвищений на
5,8 коп до 36,6 коп/кВт-годину; від 100 до 600 кВт-год
– до 63 коп/кВт-год; понад 600 кВт-година на місяць –
до 140,7 коп/кВт-год.
Тарифи на теплову енергію для потреб населення
також зросли. З квітня тариф збільшився на 71,8%
– до 537,2 грн за Гкал. Також з 1 квітня тарифи на
гарячу воду зросли в середньому по Україні на 55%.
Але найбільш відчутно подорожчав природний
газ. Мінімальний тариф для населення збільшено до
3,6 грн за 1 куб. м. У березні ще діяла ціна 1,1 грн за
1 куб. м., тобто тариф зріс більш ніж утричі. За обсяг
споживання понад 200 куб. м природного газу на
місяць, тариф буде на рівні 7,188 грн за 1 куб. м, а в
період з 1 травня до 30 вересня буде діяти незалежно
від обсягів споживання.

БЕЗ МОРАЛІ

КОЛИШНЯ ПОВІЯ ВТОРГУВАЛА
ЗА ДОНЬКУ 20 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ
Т

рирічну доньку
горе-матір разом зі
співмешканцем оцінили
у 20 тисяч доларів. Спритників
правоохоронці затримали у
момент передачі коштів. Свої дії
жінка пояснила просто: хотіла
кращого життя для себе і дитини.
Як повідомили у прес-службі
волинської міліції, про те, що
жінка продає малолітню доньку,
правоохоронців сповістили небайдужі. Про її намір знали навіть
сусіди, адже вона, нічого не приховуючи, активно шукала покупців.
За словами керівника відділу боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми, УМВС України у Волинській
області Олександра Мельничука,
26-річна мати вела аморальний

спосіб життя. Жінка в минулому
«підробляла» повією, а зараз ні
вона, ні її співмешканець ніде не
працюють, до того ж обоє заглядають у чарку.
До думки продати доньку її

підштовхнули побутові негаразди та нестача коштів, адже державної допомоги на утримання
дитини для безтурботного життя
бракувало.
– За тиждень до оформлення

купівлі-продажу «товару» жінка просила у родини, яка нібито
мала намір купити дівчинку, завдаток. Тож, написавши розписку
про отримання тисячі гривень,
зловмисниця остаточно підтвердила серйозність своїх намірів,
– розповів правоохоронець.
Зараз дівчинка перебуває у
медичному закладі. Лікарі обстежують її психологічний та фізичний стан. Матір позбавлять батьківських прав, а подальшу долю
дитини вирішуватимуть органи
опіки.
– За вказаним фактом триває
досудове розслідування за частиною третьою статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна
угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Тепер
волинянці та її співмешканцю
загрожує до п’ятнадцяти років
позбавлення волі. Обоє затримані та перебувають в ізоляторі
тимчасового тримання луцького
міськвідділу міліції. Вирішується
питання про їхній арешт, – повідомив Олександр Мельничук.

КРОКОМ РУШ!

ВІЙСЬККОМАТИ ШУКАЮТЬ
ТИХ, ХТО УНИКАЄ МОБІЛІЗАЦІЇ

Упродовж четвертої хвилі мобілізації
з Волині планують призвати до лав
Збройних Сил України майже дві тисячі
військовозобов’язаних.

За словами т. в. о. військового комісара
обласного військового комісаріату Романа Кулика, нині мобілізаційне завдання виконано
на 80%: поставлено 124 офіцери, у військові
формування відправлено 31 одиницю техніки. Також триває допоставка мобілізаційних
ресурсів у військові організаційні структури:
184-й та 169-й навчальні центри.
Роман Кулик також повідомив, що триває розшук військовозобов’язаних, які не
були оповіщені або ж не з’явилися у військові комісаріати. На сьогодні таких осіб нараховується понад шість тисяч, із них вдалося
розшукати лише 121 особу. До того ж, 34
військовозобов’язаних притягнули до адміністративної відповідальності. Також зареєстровано 41 кримінальне провадження: наразі засуджено двох волинян до трьох років
позбавлення волі.
Крім того, Роман Анатолійович зазначив,
що в області розпочато процес демобілізації
військовослужбовців, які протягом року виконували бойові завдання у зоні проведення
антитерористичної операції: наразі на Волинь

повернувся 451 військовий. Тож із солдатами
та офіцерами проводять бесіди щодо продовження військової служби у Збройних Силах
України за контрактом або ж пропонують залишитися в оперативному резерві територіальної оборони регіону.
Також т.в.о. військового комісара обласного військового комісаріату нагадав, що з 7
квітня 2015 року в області стартує весняний
призов на строкову військову службу. На Волині вже розпочато процес медичного огляду
призовників, згідно з яким на сьогодні 180
строковиків придатні для проходження військової служби. Найкраще завдання виконує
Луцький МВК та Маневицько-Любешівський
ОРВК. Проте варто зазначити, що з Нововолинська та Іваничівського району поки не
прийшов жоден призовник.
Голова облдержадміністрації Володимир
Гунчик акцентував, що минулого тижня до обласної державної адміністрації надійшов лист
за підписом начальника Генштабу Віктора
Муженка, який підтверджує, що у військовому відомстві Волині готові надати відповідну
техніку, яка підлягає відновленню і перебуває
у військових частинах, але за умови фінансування з місцевого бюджету.
Зауважимо також, що цьогорічна призовна кампанія має чимало нововведень і осо-

ФАЛЬШИВА ПАНІКА

У ТЮРМУ ЗА НЕВДАЛИЙ ЖАРТ

За неправдиве повідомлення про замінування торгового центру «Глобус» жартівнику загрожує до шести років за ґратами.

Надвечір 31 березня правоохоронці отримали дзвінок від невідомого
про замінування й оперативно відреагували на можливу загрозу.
Міліціонери оточили територію,
заблокували рух транспорту та евакуювали на безпечну відстань понад
700 працівників і відвідувачів закладу.
Огляд тривав кілька годин.
«На місці події працювали кінологи та експерти-вибухотехніки. Після
ретельної перевірки території і тран-

спортних засобів, які були припарковані неподалік, вибухових предметів
правоохоронці не виявили», – повідомив виконувач обов’язків начальника
УМВС України у Волинській області,
полковник міліції Анатолій Петрушин.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 259
(Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян,
знищення чи пошкодження об’єктів
власності). Горе-жартівнику загрожує до шести років позбавлення волі.
Працівники міліції проводять заходи
щодо встановлення особи, яка повідомила про псевдозамінування.

бливостей. Згідно з даними Міністерства оборони України, змінився призовний вік. Якщо
раніше призивали хлопців від 18 до 25 років,
то відтепер братимуть тих, кому виповнилося
20, але не більш як 27 років. Крім того, змінився перелік осіб, які підлягають відстрочці за
станом здоров’я і за сімейними обставинами.
Втратили право на відстрочку депутати
селищних, міських, районних та облрад, вчителі, які працюють у школах не в сільській
місцевості. Водночас опікуни мають право на
відстрочку лише в тому разі, коли, окрім них,
нікому доглядати непрацездатних людей.
Якщо раніше працівників органів МВС
знімали з військового обліку у зв’язку з отриманням спеціального звання, то тепер їм на
весь період служби надають відстрочку.
«Тобто якщо за певних обставин такий
працівник звільняється з органів і йому не виповнилося 27 років, то він підлягає призову
на строкову військову службу», – пояснили в
Міноборони.
Також у Міноборони нагадали, що за рішенням президента України, нікого зі строковиків у зону АТО не відправлятимуть.

АЛЬМА МАТЕР

У ЛНТУ – ВИБОРИ РЕКТОРА

Міністерство освіти України 19 березня оголосило
конкурс на заміщення посади ректора Луцького
національного технічного університету. Вибори
відбудуться 17 червня.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають
вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як
десять років. Строк подання заяв – два місяці з дня
опублікування оголошення.
Згідно з новим законом України «Про вищу освіту»,
ректора обиратиме весь викладацький колектив, а також 15% студентів та 10% технічних працівників. Вибори відбуватимуться шляхом таємного голосування.
Як відомо, нині ректором ЛНТУ є 69-річний Віктор Божидарнік, який очолює виш із 1977 року.
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ВОЛИНЯНИ, ЯКІ ПОВЕРНУЛИСЯ З ЗОНИ АТО,
ПРОЙШЛИ РЕАБІЛІТАЦІЮ У САНАТОРІЇ

Ф

ізичну, психологічну та емоційну
реабілітацію на базі санаторію
«Пролісок», що у селі Грем’ячому
Ківерцівського району, отримали
15 учасників: вісім з Луцька та сім з
Волинської області. Про це повідомляють
у прес-службі Фонду Ігоря Палиці
«Новий Луцьк».

Такий відпочинок та лікування організував Ковельський центр допомоги бійцям
51 ОМБР у рамках проекту «Зігрій душу».
Втілити проект у життя допоміг Фонд «Новий Луцьк», адже одним з головних напрямів
його діяльності є підтримка АТО.
Проект «Зігрій душу» передбачає, що
з хлопцями працюють і психологи, і арттерапевти, і духовні наставники.
Керівником проекту є Анна Лисакова,
малює з учасниками та проводить їм арттерапію Тетяна Мялковська. Над психологічним станом бійців працюють Олена Звєрєва,
Антоній Мельник та Олена Тарасюк. Духовним наставником є отець Августин з монастиря Святого Василія Великого, що в Луцьку,
координатор – Анна Коршунова, волонтер
Ковельського центру допомоги 51 ОМБР.
«Хлопці проходили фізпроцедури, дихали свіжим повітрям та відпочивали. Отець
Августин провів молебень, освятив ікони,
які намалювали хлопці, та дав Боже благословення кожному учаснику проекту. Також

отець започаткував новий напрям нашої
програми – християнський театр», – зазначає
Анна Лисакова.
«Програма реабілітації була цікавою та
активною. Щодня учасники насолоджувалися процесом творення картин, арт-терапією
Тетяни Мялковської, яку проводили на березі озера, спілкувалися з психотерапевтом
Оленою Звєрєвою. За можливість реалізації
такої програми ми дякуємо усім небайдужим», – йдеться у повідомленні Ковельського центру допомоги бійцям 51 ОМБР.

У завершальний день реабілітації, яка
тривала сім діб, до санаторію з подарунками для військових навідалися представники
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк». Заступник голови правління Фонду Ірина Констанкевич зазначила, що хлопці були дуже веселими та життєрадісними, відчувалася тепла
та просякнута любов’ю атмосфера.
Своєю чергою, учасники програми подякували усім організаторам за таку чудову
можливість відпочити, набратися сил, оздоровитися психологічно та відчути любов до
життя. Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
бійці передали картину з символічною назвою «Серце волонтера».
Керівники проекту зазначають, що подібні виїзди планують робити не тільки у санаторій «Пролісок». Наприклад, планують
відновити лікувальний комплекс «Журавка»
для бійців АТО і приєднати його до санаторію «Пролісок». Також організатори кажуть,
що шукають варіанти поїздок у Карпати та на
Шацькі озера.
Варто зауважити, що до 18 квітня проводять новий, уже дев’ятий, заїзд на реабілітацію. Усі охочі можуть записатися у координатора проекту Анни Лисакової або у
громадській приймальні Фонду Ігоря Палиці
«Новий Луцьк». Контактні номери телефонів: (096) 320-34-84 – Анна Лисакова, (0332)
78-22-02 – приймальня Фонду.

І ЗНОВУ ВИБОРИ

НА МІСЦЕ ДЕПУТАТА-ХАБАРНИКА
ПРЕТЕНДУЮТЬ ТРОЄ

На Волині 26 квітня відбудуться проміжні
вибори. Цього разу обиратимуть
депутата Волинської обласної ради
в одномандатному мажоритарному
виборчому окрузі № 23.

Вибори призначили у зв’язку з достроковим припиненням повноваження депутата
облради Валерія Трикоша, якого минулоріч
восени засудили за хабар.
Екс-голова Ратнівської райдержадміністрації Валерій Трикош проведе 8 років у
колонії. Також чиновника позбавлено права
обіймати владні посади строком на 3 роки,
та 7-го рангу державного службовця. Вирок
суду також передбачив конфіскацію майна.
Судом доведено, що Трикош у 2012 році
вимагав та одержав 25 тисяч доларів за спри-

яння у виділенні приватному підприємцю
земельної ділянки площею два гектари для
ведення сільського господарства.
За словами голови Волинської обласної
виборчої комісії Миколи Євтушина, виборчий
процес стартував 7 березня, реєстрація кандитатів завершилася 1 квітня. До 23-го округу
належить половина Ратнівського району.
Станом на 1 квітня зареєстровано троє
кандидатів, документи ще двох перебувають
на розгляді, однак 2 квітня – останній день
прийняття рішення про реєстрацію.
Серед кандидатів наразі двоє самовисуванців – екс-губернатор Волині Володимир
Налькович Бондар і працівник місцевого
суду Валентин Миколайович Муковоз. А от
Блок Петра Порошенка «Солідарність» висунув Андрія Адамовича Харламповича, що

нині є радником голови Волинської облдержадміністрації.
Цікаво, що наразі коштів на проведення
виборів не виділено, утім це питання може
вирішитися 2 квітня під час сесії Волинської
обласної ради. Якщо ж облрада не передбачить коштів на проміжні вибори, то кандидати як суб’єкти виборчого процесу зможуть
подати в суд на Волиньраду.
«Такий прецендент був у Харкові. Суд
зобов’язав орган місцевого самоврядування
виділити кошти і все-таки провести вибори»,
– зауважив Микола Євтушин.
До слова, чергові місцеві вибори заплановані на осінь цього року. Втім експерти нині
не виключають сценарію відтермінування
місцевих виборів на два роки, до завершення
конституційної реформи.
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ДОБРА СПРАВА

У ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА –
СЕРЦЕ З КВІТІВ
Небайдужі лучани влаштували у центрі міста
кількаденну акцію «Місто квітів», що стартувала 31
березня. Упродовж кількох днів на газоні поблизу
Свято-Троїцького собору вималювалася новенька
клумба із нарцисами й братиками, пише «ВолиньPost».
В останній день березня активісти перекопали
землю та оформили заготовку у вигляді серця для
висаджування квітів. А вже 1 квітня почали безпосередньо висаджувати рослини.
Дизайн розробила професійний ландшафтний
дизайнер, один із підприємців надав родючий ґрунт.
Клумба матиме вигляд синьо-жовтого серця із різнокольоровими промінчиками.
«Скрізь у соцмережах ми писали про цю акцію.
Особисто я це роблю для Скрябіна: виконую його заповіт робити світ кращим. Починаємо з квітів, може,
вийде ще щось відремонтувати. Нашим співорганізатором є Люда Яворська та форум «Луцьк-мама». До нас
долучилися ультраси, Спілка власників зброї та хлопці
з Колківського ВПУ. Вони привезли лопати, граблі. Ми
не думали, що буде стільки людей. Але народ якось
торкає», – зазначила Ірина Мельник, ініціатор акції.
Квіткове серце, пояснила Ірина, має на меті зробити Луцьк привабливішим для туристів та вшанувати пам’ять загиблих співвітчизників під час подій
Євромайдану, війни на Донбасі.
Активістка Аліна Дуда зазначає, що після цієї клумби у планах садити в Центральному парку культури
та відпочинку імені Лесі Українки «Долину нарцисів».
Головне, щоб люди не були байдужими і долучились.

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

ЧЕРЕЗ ФОТО
У «ФЕЙСБУКУ»
ОШТРАФУВАЛИ
ЛУЦЬКОГО «ДАІШНИКА»
На працівника ДАІ, який порушив правила дорожнього
руху, склали адміністративний протокол та винесли
постанову про сплату 340 гривень штрафу.

Фото Михайла Шелепа

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

2 квітня 2015 року

На своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук»
громадський активіст Михайло Шелеп виклав фото,
на якому службовий автомобіль ДАІ у місті Луцьку
на вулиці Богдана Хмельницького був припаркований
із порушенням Правил дорожнього руху.
У результаті начальник УДАІ УМВС України у
Волинській області Володимир Кравченя склав на
водія адміністративний протокол відповідно до п.15.9
«ґ» ч. 1 ст. 122 (Зупинка забороняється на перехрестях
та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної
частини за відсутності на них пішохідного переходу,
за винятком зупинки для надання переваги в русі
та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних
перехрестях, де є суцільна лінія розмітки, або розділювальна смуга) КУпАП, та виніс постанову про
накладення штрафу в розмірі 340 гривень.
Окрім того, з працівниками ДАІ Волині буде
проведено додаткові заняття, де суворо вкажуть на
важливість дотримання транспортної дисципліни,
зазначено на сайті волинської міліції.
– Правила дорожнього руху діють для всіх, – відзначив Володимир Кравченя. – Тим більше, вважаю
неприпустимим їх порушення працівниками Державтоінспекції. Тому звертаюся до всіх громадян із проханням негайно інформувати про подібні випадки.
Наша реакція буде миттєвою.
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ГАМАНЕЦЬ

ЧОМУ ПОДОРОЖЧАВ ХЛІБ?

Дарина ГОГОДЗА

ХРОНІКЕР

Ц

іни на хліб неухильно йдуть угору.
Здається, європейська ціна за буханку
хліба в доларовому еквіваленті не
за горами. Державні контролери сварять
виробників, ті, своєю чергою, наводять власні
аргументи. 30 березня у стінах Волинської
облдержадміністрації представники влади
винесли для обговорення меморандум,
який мав би запобігти у подальшому
необґрунтованому та різкому збільшенню ціни
на соціальні сорти хліба.
Облдержадміністрація у рамках меморандуму має сприяти формуванню продовольчих запасів.
Втім виробники мало не в один голос заявляють, що влада схаменулася пізно. Мовляв, питання ціни на хліб потрібно розв’язувати системно і
докорінно, а не лише завдяки домовленостям на
Київському майдані, які ризикують стати звичайною формальністю.
Заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА Галина Дика зазначила, що у 2014 році Волинь мала вищий показник інфляції, ніж середній по Україні (125,9%
проти 124,9%). Найбільше подорожчали продукти харчування – на 109,9%, хліб і хлібобулочні
продукти – на 110,9%. Станом на 20 березня з 23
основних найменувань продуктів харчування в
області вищі, аніж середні по Україні, були за 9
найменуваннями.
Зокрема, на макаронні вироби ціни збільшилися за декаду на 15,7%. Це другий показник серед інших регіонів України. Ціна на пшеничний
хліб із борошна першого ґатунку зросла на 12,9%.
Це п’ята позиція за ціною серед регіонів України.
Хліб житній – на 7,3% (шоста позиція в державі).
При цьому ціни на хліб вищі, аніж у сусідніх об-

Соціальний хліб –
хліб завважки бiльш як
500 грамiв із борошна
пшеничного вищого,
першого i другого сорту
та їх сумiшi, борошна
житнього та сумiшi
борошна пшеничного
і житнього простої
рецептури (борошно,
дрiжджi, сiль, вода) без
додавання цукру, жиру,
iнших наповнювачiв,
хлiба i хлiбобулочних
виробiв для дiабетикiв.
ластях. Хоча, зі слів Галини Дикої, зловживань із
торговельною надбавкою у магазинах немає. До
слова, така надбавка на хліб простої рецептури
має складати не вище як 5%.
Заступник голови Волинського обласного
відділення Антимонопольного комітету України
Сергій Луговий зазначив, що в Луцьку буханка
хліба дорожча майже на третину, порівняно з Ковелем чи Нововолинськом.
Посадовець зазначив, що після перевірок ціни на хліб знизили ТзОВ «ВолодимирВолинський хлібокомбінат» на 80 копійок за кілограм та ТзОВ «Волиньторгхліб» на 30 копійок.
Утім найбільші виробники так і не зреагували на
вимогу привести ціни у відповідність. Як повідомив Сергій Луговий, за рік ПрАТ «Нововолинський хлібозавод» підняли ціну на 49,52 %, а ТОВ
«Ковельський хлібокомбінат» – лише на 38,50 %.
При цьому ціни на хліб пшеничний і житньопшеничний у ТОВ «Ковельський хлібокомбінат»
на 39,4 % нижчі за ціни ПАТ «ТеремноХліб».

«Надалі територіальне відділення наполягає,
аби ці заводи мінімізували свої витрати, врахували зниження цін на паливно-мастильні матеріали.
Ті підприємства, які не зробили цього, понесли
покарання. Зокрема, 26 березня 2015 року було
оштрафовано «ТеремноХліб» уже вдруге протягом
трьох місяців на максимальний штраф у розмірі 68
тисяч гривень. Це ті повноваження, які надав нам
законодавець», – зазначив Сергій Луговий.
Натомість виробники хліба зазначають, аби
вони могли виробляти соціальний хліб, мають
бути дотримані відповідні умови. Серед елементарних – наявність дешевого борошна з Аграрного фонду, якого не було. Виробники кажуть,
що тривалий час просто не могли закупити
борошно через валютні коливання. Проблеми
з постачанням дешевого зерна підтверджують
і представники влади. Вони сподіваються, що
запаси борошна будуть сталими, адже 17 березня відновив діяльність «Луцький комбінат
хлібопродуктів-2».

«Ми довго сподівалися на борошно аграрного
фонду. Думали, що ціна на нього буде нижчою за
ринкову, і це дасть можливість забезпечити виробництво хліба простої рецептури за мінімальними
цінами. Але на селекторній нараді з Міністерством
агропромислового розвитку міністр озвучив, що
такого борошна не буде, що державне підприємство «Аграрний фонд» – це вже ПАТ «Аграрний
фонд». І, відповідно до свого статуту, воно не має
права реалізовувати борошно за ціною, яка нижча
за ринкову», – зазначила Галина Дика.
Керівник Ковельського хлібокомбінату Іван
Смітюх нарікав на демпінгування цін з боку конкурентів під час тендерних процедур.
Інший лейтмотив обурення виробників – тінізація ринку. Мовляв, великі підприємства, які
сплачують податки та усі соціальні відрахування, не можуть зменшити вартість хліба, аби це
не позначилося на рівні зарплати працівників.
Натомість дрібні виробники звітують про маленькі колективи та мізерну сплату податків, що
не співвідноситься з об’ємами виробництва. Директор ПАТ «ТермноХліб» Андрій Тищенко повідомив, що на Волині в тіні перебуває 90% ринку
хлібобулочних виробів.
«У нас виходить в країні так, що тих, хто працює в «білу», показує свої цифри, платить «білу»
зарплату, штрафують. А тих, хто працює по підвалах, не помічають. Чому державні органи не
звертають увагу на тих, хто працює в тіні?» – зазначив Андрій Тищенко.
Керівник луцького хлібозаводу зауважив, що
ціну на хліб підприємство буде переглядати залежно від ринкових умов. Втім знижувати ціну
за рахунок зменшення рівня заробітної плати не
збирається. Споживачам доводиться сподіватися
на державне регулювання та конкретні дії. Слухання домовленостей та підписання паперів вже
мало кого заспокоює.

ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ

ВОЛИНСЬКІ МИТНИКИ НЕ ПУСКАЛИ ВАНТАЖІ У ЄВРОПУ

Підприємці з Запоріжжя виявили
корупційні схеми на Ягодинській
митниці. 31 березня представники
ТОВ «Метпромсервіс» скликали у
Луцьку прес-конференцію, на якій
і розповіли про «палиці в колеса»
від волинських митників.

Підприємство «Метпромсервіс»
працює на ринку феросплавів і стало
одним із лідерів в Україні із виробництва феротитану. Його керівник
Фелікс Кусаєв розповідає: завдяки
підписанню Угоди про асоціацію з
ЄС українські виробники отримали

…І ВИМАГАЛИ ЗА «СПРИЯННЯ» 150 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ?
доступ до європейських ринків. ТОВ
«Метпромсервіс», отримавши всі ліцензії та дозвільні документи, уклав
низку угод на постачання своєї продукції з європейськими споживачами.
Завдяки цьому підприємство отримало можливість продовжити свою роботу в складних економічних умовах,
а держава зрештою змогла б отримати
податки та валютну виручку, яка потрібна для стабілізації курсу гривні. Та
цього, на жаль, не сталося. Бізнесмен
із Запоріжжя переконує, що «Метпромсервіс» став жертвою звичайного
рекету. Тільки замість бандитів – люди
в погонах, наділені владою.
За словами Фелікса Кусаєва, 26 січня у міжнародному пункті пропуску
«Ягодин» з подання внутрішньої безпеки головного управління Державної
фіскальної служби України у Волинській області безпідставно було затримано п’ять вантажівок з продукцією
ТОВ «Метпромсервіс», яка була призначена для продажу, на суму понад
186 тисяч доларів. За цим фактом було
порушено кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 366 КК України, причиною
якого є нібито встановлення «факту
порушення митного законодавства,
а саме подачу службовими особами
ТОВ «Метпромсервіс» до Запорізької

митниці ДФС вантажно-митних декларацій, що містять завідомо неправдиві відомості щодо задекларованого
товару (феротитан, феронікель).
3 лютого слідчий суддя Луцького
міськрайонного суду без залучення
представників ТОВ «Метпромсервіс»
наклав арешт на це майно й транспортні засоби. Коли керівник підприємства почав вимагати пояснень,
то йому натякнули, що за 150 тисяч
доларів машини відпустять.
Юрист «Метпромсервісу» Сергій
Панченко пояснив, що суд не зважив
на те, що кримінальне провадження
порушено безпідставно, підозру за вказаним провадженням нікому не було
повідомлено, санкція статті не передбачала конфіскацію майна, цивільний
позов не було заявлено. Не зважив
суд і на те, що клопотання про арешт
майна вчинено слідчим в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 366
КК України, коли арешт можуть накладати суто на особисте майно особи, відносно якої є підозра у вчиненні
протиправних дій. Тобто неможливо
було інкримінувати ТОВ «Метпромсервіс» порушення закону за ст. 366,
яка встановлює саме персональну відповідальність особи, що безпосередньо вчинила протиправні дії.

«Після нашого звернення до апеляційного суду Волинської області,
постановою від 16 лютого рішення
Луцького міськрайонного суду Волинської області від 3 лютого було скасовано, у задоволенні клопотання старшого слідчого управління фінансових
розслідувань ГУ ДФС у Волинській
області Лисеюка С. М. було відмовлено. Але рішення апеляційного суду не
було виконано. Коли ми почали вимагати пояснень, то нам знову натякнули
на хабар, запропонувавши тепер іншу
суму – 70 тисяч доларів. У разі відмови
натякнули, що наш вантаж ще довгий
час буде стояти на митниці, і ми ще довго залагоджуватимемо свою проблему.
Однак ми знову відмовилися давати
хабар», – розповів Фелікс Кусаєв.
Розуміючи всю суспільну небезпеку вчинених правоохоронцями дій,
представники підприємства звернулися з офіційною скаргою до комітету Верховної Ради України з питань
запобігання й протидії корупції. До
своєї скарги вони додали всі рішення судів та висновки експертів, які
підтверджують неправомірність дій
правоохоронців, та попросили членів комітету звернутися до Генерального прокурора України з вимогою
провести службову перевірку дій чи

бездіяльності причетних митників.
Врешті-решт, після розгяду цієї
ситуації нардепами та після виїзду на
«Ягодин» народного обранця Ігоря
Артюшенка, вантаж таки пропустили
через кордон.
«Незважаючи на такий кінцевий
результат, інцидент ще не вичерпано.
Судова тяганина триває. А ТОВ «Метпромсервіс» буде послідовно доводити
свою правоту та боротися зі спробами
деяких чиновників «нагріти руки» на
черговій корупційній афері. Закликають
й інших своїх колег у разі виникнення
подібних ситуацій не мовчати, а публічно доводити свою правоту», – підсумував юрист запорізького підприємства.
Натомість у прес-службі Волинської митниці спростували інформацію щодо затягування митних процедур та вимагання хабара у запорізького
підприємства і зазначили, що митники
діяли в межах чинного законодавства.
«Інформація щодо начебто зловживання службовим становищем посадовими особами Волинської митниці ДФС, а тим паче вимагання хабара,
не відповідає дійсності… На неодноразові звернення посадових осіб запорізького підприємства Волинською
митницею ДФС надавала всю запитувану інформацію та роз’яснення про
правові підстави щодо призупинення
митних формальностей щодо вказаних товарів», – пояснили митники.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

6 КВІТНЯ
УТ1

06.00, 08.25, 00.30 Від першої
особи
06.30, 07.00, 08.00, 18.30,
21.00, 02.30, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.45 Телемагазин
09.00 !!!
15.25 Х/Ф «ЖИТТЯ НЕ МОЖЕ
БУТИ НУДНИМ»
18.05 Час-Ч
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
20.00, 04.05 Про головне
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»
05.45 Вічне

ВІВТОРОК

7 КВІТНЯ
УТ1

06.00, 08.25, 00.30 Від першої
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 20.00 Про головне
10.05 Перша студія
10.45 Уряд на зв’язку з
громадянами
11.30 Утеодин з Майклом
Щуром
12.00 ПРЕЗЕНТАЦІЯ
СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Дорогі депутати
14.10 Казки Лірника Сашка
14.25, 17.10, 18.55 Д/ф
15.35 Фольк-music
16.40 Книга ua
18.15, 02.20 Новини. Світ
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»
04.05 «Надвечір’я»

Хроніки ЛЮБАРТА
№12 (213)
1+1

07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами,
дівчатами»
22.00 «Гроші»
23.35 Т/с «Містер Селфрідж»
00.35 Еміль Хірш у трилері
«Фантом»
02.05 Т/с «Терпкий смак
кохання»
02.50 Т/с «Next-2 (Наступний)»
05.10 «Служба розшуку дітей»

2+2
06.00 Мульти. Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео поукраїнські»
07.30 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ЄГЕР»
09.30 Кінофайли. Т/с «Захист
Красіна-3»
17.30 «Люстратор 7.62»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Кінофайли. Т/с
«Ментівські війни-3»
21.30 «ДжеДАІ»
22.00 Прем’єра. «Секретні
матеріали»
22.15 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«БЕЛЬФЕГОР. ПРИВИД
ЛУВРУ»
00.15 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«СУПЕРКОЛЛАЙДЕР»
01.55 КІНОРІК. Х/Ф
«ВИШНЕВІ НОЧІ»

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами,
дівчатами»
22.00 «Чотири весілля 4»
23.35 Т/с «Містер Селфрідж»
00.35 Х/Ф «ВІЙНА»
02.20 Т/с «Терпкий смак
кохання»
03.35 Т/с «Next-2 (Наступний)»
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

2+2
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.25, 15.40, 21.30 «ДжеДАІ»
08.45, 22.00 «Секретні
матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Кінофайли. Т/с «Лінійний
відділ-5»
10.50 Кінофайли. Т/с «Лінійний
відділ-6»
13.50, 19.00 Кінофайли. Т/с
«Ментівські війни-3»
16.40 «6 кадрів»
22.15 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«СОЛОМОН КЕЙН»
00.15 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«КУРС НА ЗІТКНЕННЯ»
01.55 КІНОРІК. Х/Ф «ПОСТРІЛ
У ТРУНІ»

ІНТЕР
06.30 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «ТАРИФ
«ЩАСЛИВА РОДИНА»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.25, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45 Т/с «Красиве життя»
23.35 Т/с «Мессінг: Хто бачив
крізь час»
01.30 Т/с «Сусіди»

МЕГА
06.00 Відчайдушні рибалки
06.50, 05.20 Легенди
бандитського Києва
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00, 00.20 У пошуках
істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Д/ф
10.40, 16.30 Таємниці зцілення
11.30 Дика Куба
12.20, 18.20 Смертельна
зустріч
13.10, 21.50 Фатальний
сценарій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Дика Британія
23.30 Покер

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 23.35 Т/с «Мессінг: Хто
бачив крізь час»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25 Т/с «Земський лікар 4.
Повернення»
14.20 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
20.45 Т/с «Красиве життя»
01.30 Т/с «Сусіди»

МЕГА
06.00 Відчайдушні рибалки
06.50 Легенди бандитського
Києва
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Д/ф
10.40, 16.30 Таємниці зцілення
11.30 Альпійські озера
12.20, 18.20 Смертельна
зустріч
13.10, 21.50 Фатальний
сценарій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Дика Німеччина
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 Україна: забута історія
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СТБ
06.20 У пошуках істини
07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Таємниці х-фактору.
Пісні забутих дітей»
10.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
11.45 Х/Ф «Я ЩАСЛИВА!»
13.40, 19.45 «Слідство ведуть
екстрасенси»
14.20 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.50 «Історія українського
шоу-бізнесу. Територія «А»
20.50 Т/с «Тест на вагітність»
22.35 «Детектор брехні 7»
00.00 «Один за всіх»
01.10 Х/Ф «РІДНЯ»
02.50 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 05.30 Події
09.15, 04.50 Реальна містика
10.00 Моє нове життя
11.00 Т/с «Пізні квіти»
15.30, 17.10 Т/с «Слід»
18.00 Т/с «Безсмертник. Нова
Надія»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Все тільки
починається»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ЕВАН
ВСЕМОГУТНІЙ»
01.20 Профілактика!!!

СТБ
05.35 У пошуках істини
06.20, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.50, 18.50 «Історія
українського шоу-бізнесу.
Територія «А»
09.50 «Правила життя. Дивоприлади: розтин покаже»
11.45, 19.50 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.45 «МастерШеф - 2»
20.50 Т/с «Тест на вагітність»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ГОСПОДАР
ТАЙГИ»
02.55 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.20, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.10, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Плюс любов»
11.50, 19.45, 03.00 «Говорить
Україна»
18.00, 04.00 Т/с «Безсмертник.
Нова Надія»
21.00 Т/с «Все тільки
починається»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 3»
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ICTV
05.15 Служба розшуку дітей
05.20 М/с «Том і Джері»
06.05 Надзвичайні новини.
Підсумки
06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Спорт
09.20 Х/Ф «ВИКРАДАЧІ
КАРТИН»
11.25, 13.20 Х/Ф «ТАНГО І КЕШ»
13.55, 16.20 Х/Ф «РУЙНІВНИК»
16.45 Х/Ф «СУДДЯ ДРЕДД»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.25 Х/Ф «СУДДЯ ДРЕДД 3D»
02.05 Х/Ф «РОККІ БАЛЬБОА»
03.40 Вражаючі сюжети про
роботу поліції
04.20 Т/с «Закон Херрі»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 Kids
Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00 М/ф «Том і Джеррі: Робін
Гуд»
09.03, 11.55 Teen Time
09.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16.55 Т/с «Вороніни»
18.00, 02.15 Репортер
18.20, 01.30, 05.20 Абзац!
19.00 Ревізор
21.25 Страсті за Ревізором
23.30 Х/Ф «10000 РОКІВ ДО
НАШОЇ ЕРИ»
02.20 Служба розшуку дітей
02.25 Великі почуття
03.10 Зона ночі
04.50 25-й кадр

ICTV
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 02.50 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.50, 13.20, 16.40 Т/с
«Морський патруль»
14.20, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Трюкач»
23.25 Х/Ф «КУЛЯ В ЛОБ»
01.20 Х/Ф «ЖАХ НА ВУЛИЦІ
В’ЯЗІВ»
04.10 Т/с «Закон Херрі»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 Kids
Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.00 Репортер
08.03, 11.55 Teen Time
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.15, 05.20 Абзац!
21.00 Серця трьох 2
23.15 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШОЇ
ЕРИ»
02.05 Служба розшуку дітей
02.10 ППШ-2
03.10 Зона ночі
04.55 25-й кадр

ЗІРКОВІ НОВИНИ
ОВИ
ИНИ
ДЖОАН КОЛЛІНЗ
ОТРИМАЛА
ТИТУЛ «ДАМИ»

Tablo ID

Б

ританська актриса Джоан Коллінз
ллінз
відтепер має титул кавалеррственної дами Великобританії. По-чесне звання зірка отримала з рук
принца Чарльза в Букінгемському палаці, повідомляє «The Daily
Mail». На сторінці Британської
монархії у Facebook оприлюднено фото Коллінз з урочистої події. 81-річна Джоан прибула до Букінгемського
палацу разом зі своїми дітьми. Нагадаємо, нещодавно
Коллінз заявила, що людина має право вирішувати,
коли закінчити власне життя.

ДІКАПРІО ВИЗНАЛИ
НАЙУСПІШНІШИМ ЗАРОБІТЧАНИНОМ ГОЛЛІВУДУ

Tablo ID

Г

оллівудський актор-холостяк Леонардо ДіКапріо
очолив список зірок із найбільшими гонорарами. У
2014 році саме Лео зумів отримати найбільший прибуток за знімання у фільмі – 25 мільйонів доларів. Ідеться про картину «Вовк з Уолл-стріт», повідомляє «The
Hollywood Reporter».
У «клуб 20 мільйонів» – акторів, які мають гонорар
від 20 і більше мільйонів доларів – потрапили також Роберт Дауні-молодший, Сандра Баллок, Анджеліна Джолі, Дензель Вашингтон та Метт Деймон.
Актори Марк Волберг, Дуейн Джонсон і актриса
Дженніфер Лоуренс минулого року мали трохи нижчі
заробітки – від 10 до 15 мільйонів доларів за фільм. Однак це не заважає їм бути одними з найбільш високооплачуваних зірок Голлівуду.

ЕММУ УОТСОН ОБРАЛИ
НАЙВИДАТНІШОЮ
ЖІНКОЮ РОКУ

Tablo ID

Б

ританська актриса Емма Уотсон очолила рейтинг
найвидатніших жінок 2015 року. Зірка «Гаррі Поттера» і посол доброї волі ООН випередила таких конкуренток, як тусовщиця Кім Кардашіан, юристка Амаль
Клуні, співачки Бейонсе і Тейлор Свіфт. Рейтинг з 99
найвидатніших жінок склало видання «AskMen».
Першу сходинку посіла саме Емма Уотсон. Зірку відзначили не лише за її акторський талант, а й за громадську і соціальну діяльність. На другому місці опиналася
спортсменка Ронда Роузі. А замикає трійку найвидатніших жінок тусовщиця Кім Кардашіан.
До першої десятки втрапили співачка Тейлор Свіфт,
спортсменка Ліндсі Вонн, наймолодший мільярдер жіночої статі Елізабет Холмс, співачка Бейонсе, дружина
Джорджа Клуні і правозахисник Амаль Клуні, акторка
Дженніфер Лоуренс та тенісистка Серена Вільямс.
Топ-лист було складено редакцією інтернет-порталу
для чоловіків шляхом опитування читачів і консультацій з експертами різних галузей. Як основний критерій
редактори використовували запитання «Яка жінка має
найбільш сильний вплив на наше життя?».

БРИТНІ СПІРС ЗІБРАЛАСЯ
ЗАМІЖ УТРЕТЄ

panno4ka.net

П

оп-діва Бритні Спірс
готова до третього заміжжя, про що розповіла в
одному з інтерв’ю. Співачка
збирається побратися зі своїм
приятелем Чарлі Еберсолом і
народити від нього малюка.
Наразі Спірс відпочиває з коханцем і двома синами на Гаваях.
У мережу потрапили знімки, де на пальчику в потенційної нареченої перстень з діамантом. Тепер шанувальники Спірс ворожать – це подарунок до заручин чи ні.
За плечима 33-річної артистки вже є два шлюби, кожен з яких закінчувався скандальним розлученням.

КІНОНОВИНИ
ИНИ
И
МЕТЬЮ
МАККОНАХІ
Я ДО
ПРИДИВЛЯЄТЬСЯ
РОЛІ В «ОЦТІ ДЛЯ
МІЛЬЯРДЕРА»

multikino.com

«О

цет для мільярдера» може стати одним з наступних проектів Метью МакКонахі.
Актор поклав око на реальну скандальну історію
з продажем колекції вин, що належить Томасу Джефферсону, яка виявилася фальшивкою. Німець Харді
Роденсток, який перекваліфікувався з музичного менеджера на продавця рідкісних вин, виставив на аукціоні «Christie's» вина Томаса Джефферсона. Їх придбав
мільярдер Білл Кох, заплативши півмільйона доларів.
Коли підробку було викрито, він організував розслідування, а потім і судовий процес проти Роденстока.
Сценарій на основі однойменної книги Бенджаміна
Уолласа написали Майкл Брандт і Дерек Хаас.

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛЬМ
ПОТРАПИВ НА КАННСЬКИЙ
КІНОФЕСТИВАЛЬ

multikino.com

15

-хвилинна короткометражка «Напрокат» поїде
на кінофестиваль до Канн. Фільм, який знімала
команда «СТБ», буде брати участь у показі «Short film
corner». За словами сценариста стрічки Стаса Медведєва, «Напрокат» розповідає про те, що українське суспільство важко хворіє. Людям потрібно стати іншими,
змінити ставлення до тих, хто поряд, інакше наше життя
перетвориться на світ, де все можна купити і продати.
Постановником і за сумісництвом продюсером
фільму став Сергій Сторожев, а знімав «Напрокат»
Олексій Дударєв.
Участь у зманнях стрічки взяли актор Сергій Романюк, молоді актриси Зоряна Марченко і Єва Кедес, а
також відомі на каналі «СТБ» персони – актриса Олеся Жураковська та продюсер Олексій Гладушевський.
Олексій зазначив, що фільм «Напрокат» створено повністю за власні кошти у вільний від роботи час.

У «ГРИ ПРЕСТОЛІВ»
З'ЯВИТЬСЯ ІНДІЙСЬКИЙ
РИМЕЙК

vesti-ukr.com

К

омпанія «Sony» запустить у виробництво індійську
версію серіалу «Гра престолів», яка отримає назву
«Рані Махал», повідомляє «Ary News». Назву Рані Махал носить старовинний палац на околиці міста Бхопал. Римейк популярного серіалу «HBO», можливо, не
буде містити фентезі-елементів і запозичить у романів
з циклу «Пісня льоду та полум'я» Джорджа Мартіна
тільки базовий сюжет. Дія розгорнеться в Індії у 1857
році в період повстання проти британського панування. Знімання також пройдуть на території цієї країни,
персонажі будуть говорити мовою хінді.
Роль Дейнеріс Таргаріен зіграє Сакші Танвар, Аніті
Хассананді дісталася роль Серс Ланністеров, а Парту
Самтаану – Джона Сноу.

ШОСТИЙ СЕЗОН
«АБАТСТВА ДАУНТОН»
СТАНЕ ОСТАННІМ

multikino.com

Б

ританський серіал «Абатство Даунтон» завершиться після шостого сезону.
«Ми ухвалили це рішення в момент, коли серіал
перебуває на піку популярності по всьому світу, але
якщо йти на поводу в цього факту, то є небезпека продовжувати його нескінченно», – сказав виконавчий
продюсер проекту Гарет Нім. При цьому він не виключив створення повнометражного фільму з героями
«Абатства Даунтон».
Серіал, який виходить в ефір з 2010 року, розповідає про життя аристократичної сім'ї в маєтку Даунтон
в Йоркширі (Англія) на початку XX століття. «Абатство Даунтон» є одним з найпопулярніших сучасних
багатосерійних фільмів, володарем «Еммі» та «Золотого глобуса».
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Хроніки ЛЮБАРТА
№12 (213)

СЕРЕДА

8 КВІТНЯ
УТ1

06.00, 08.25, 00.30 Від першої
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.40 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Про головне
10.05, 10.40 Д/ф
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.30 Казки Лірника Сашка
14.40 Хочу бути
15.00 Як ваше здоров’я?
15.55 Інша музика з Олексієм
Коганом
16.20 Х/Ф «ЙОСИФ З
НАЗАРЕТА»
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
22.00 Слідство. Інфо
22.30 Слово
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 Тепло.ua
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»
04.05 Віра. Надія. Любов

ЧЕТВЕР

9 КВІТНЯ
УТ1

06.00, 08.25, 00.30 Від першої
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.30, 05.00
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35,
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.25 Перша студія
10.55, 04.05 Д/ф
12.15 Слідство. Інфо
12.45, 22.25 Слово
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Вікно в Америку
14.05 Казки Лірника Сашка
14.15 Як це?
14.40 Надвечір’я
15.50 Світло
16.30 Чоловічий клуб. Бокс
17.30 Чоловічий клуб
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної
пущі»
20.00 Про головне
22.00 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»

2 квітня 2015 року
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15,
03.05 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами,
дівчатами»
22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35 Т/с «Містер Селфрідж»
00.35 Х/Ф «НЕ ОЗИРАЙСЯ»
02.20 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мульти. Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.25, 23.30 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Кінофайли. Т/с «Лінійний
відділ-6»
13.50 Кінофайли. Т/с
«Ментівські війни-3»
15.50 Д/п «Фронтовий
винищувач МІГ-29»
16.40 «6 кадрів»
18.25 1/4 Кубка України.
Динамо - Зоря
20.25 1/4 Кубка України.
Дніпро - Чорноморець
22.30 «Профутбол»
00.00 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ВОРОНКА»
01.55 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ТРИМАЙСЯ, КАЗАК!»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.15
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами,
дівчатами»
22.00 «Сказочная Русь»
22.30 «Право на владу - 2»
00.35 Т/с «Містер Селфрідж»
01.35 Т/с «Терпкий смак
кохання»
02.20 Т/с «Next-3 (Наступний)»
05.20 Телемагазин

2+2
06.00 Мульти. Мультфільми
06.45 Д/п «Велика подорож до
глибин океанів. Повернення»
08.25 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Кінофайли. Т/с «Лінійний
відділ-6»
14.10, 00.10 КІНОФАЙЛИ.
Х/Ф «ПРОРОЦТВО СУДНОГО
ДНЯ»
16.15 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«СМЕРЧ З КОСМОСУ»
19.00 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф «НЕ
ВКРАДИ»
21.30 «Буде бій». WSB.
Всесвітня серія Боксу: Ukraine
Otamans - Desert Hawks
(Алжир)
02.00 КІНОРІК. Х/Ф
«ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 23.35 Т/с «Мессінг: Хто
бачив крізь час»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25 Т/с «Земський лікар 4.
Повернення»
14.20 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
20.45 Т/с «Красиве життя»
01.30 Т/с «Сусіди»

МЕГА
06.00 Відчайдушні рибалки
06.50 Легенди бандитського
Києва
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Д/ф
10.40, 16.30 Таємниці зцілення
11.30 Дивовижна Богемія
12.20, 18.20 Смертельна
зустріч
13.10, 21.50 Фатальний
сценарій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Дика Німеччина
23.30 Покер
00.20 Ризиковане життя

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 23.35 Т/с «Мессінг: Хто
бачив крізь час»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25 Т/с «Земський лікар 4.
Повернення»
14.20 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
20.45 Т/с «Красиве життя»
01.30 Т/с «Сусіди»

МЕГА
06.00 Відчайдушні рибалки
06.50, 00.20 Легенди
бандитського Києва
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Д/ф
10.40, 16.30 Таємниці зцілення
11.30, 22.40 Дика Німеччина
12.20, 18.20 Смертельна
зустріч
13.10, 21.50 Фатальний
сценарій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
23.30 Загадки Всесвіту

СТБ
05.50 У пошуках істини
06.30, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.05, 18.50 «Історія
українського шоу-бізнесу.
Територія «А»
10.00 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
11.50, 19.50 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.50 «МастерШеф - 2»
20.50 Т/с «Тест на вагітність»
22.35 «Давай поговоримо про
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.40 Х/Ф «ПРОПАЖА
СВІДКА»
03.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Плюс любов»
11.50, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник.
Нова Надія»
21.00 Т/с «Все тільки
починається»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 4»

СТБ
05.30 У пошуках істини
06.15, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя. Битва за
дітей»
09.55, 18.50 «Історія
українського шоу-бізнесу.
Територія «А»
10.50, 19.50 «Слідство ведуть
екстрасенси»
11.50 «МастерШеф - 2»
20.50 Т/с «Тест на вагітність»
22.35 «Я соромлюсь свого
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
01.40 Х/Ф «ПОПЕРЕДНІЙ
РОЗСЛІД»
03.10 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.30, 17.10,
21.00 Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Плюс любов»
11.50, 19.45, 03.10 «Говорить
Україна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник.
Нова Надія»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 4»

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.50, 03.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.40, 13.20, 16.35 Т/с
«Морський патруль»
14.20, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Трюкач»
23.30 Х/Ф «ЗАТЯЖНИЙ
ПОСТРІЛ»
01.20 Х/Ф «ЩЕРБАТЕ ЛЕЗО»
04.30 Т/с «Закон Херрі»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 Kids
Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.55 Репортер
08.03, 12.03 Teen Time
08.05 Єралаш
12.05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.15, 05.25 Абзац!
21.00 Серця трьох 2
23.10 Х/Ф «ПІСЛЯ НАШОЇ ЕРИ»
02.00 Служба розшуку дітей
02.05 ППШ-2
03.15 Зона ночі
04.55 25-й кадр

ICTV
05.00 Студія Вашин´тон
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.50, 03.00 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.40, 13.20, 16.45 Т/с «Морський
патруль»
14.20, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.30 Х/Ф «НА ВІДСТАНІ УДАРУ»
01.35 Х/Ф «ЗАТЯЖНИЙ
ПОСТРІЛ»
04.20 Т/с «Закон Херрі»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 Kids
Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.15 Репортер
08.03, 11.55 Teen Time
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
15.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.35, 05.40 Абзац!
21.00 Серця трьох 2
23.25 Х/Ф «ЕЛІЗІУМ»
02.20 Служба розшуку дітей
02.25 ППШ-2
03.30 Зона ночі
05.10 25-й кадр

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ
Тетяна ГРІШИНА

У

Центральному парку
культури і відпочинку
імені Лесі Українки до 1
квітня мали вирубати 468 дерев.
Спеціально створена комісія міської
ради визначила, що насадження
перебувають у незадовільному
стані, тому потребують вирубки. До
слова, таке санітарне очищення в
парку відбувається вже не перший
рік, втім його результати у багатьох
викликають більше питань, аніж
захоплення. Так, парк «посвітлішав»,
втім чи надовго?
Без сумніву, проводити санітарне очищення дерев у парку варто.
Експертом бути не потрібно, аби побачити, що багато рослин заражені
омелою, сухі, а деякі ділянки й узагалі нагадують справжні джунглі. Тут
не те, що прогулюватися годі, а навіть
пройти через чагарники – завдання не
з легких. Хоча чимало лучан, напевно, уявляли, яким в ідеалі може бути
парк: з чистими газонами, рівномірно
посадженими деревами, доглянутим
пляжем та різноманіттям розваг. Нині
ж у міському Центральному парку
пристойний вигляд має хіба що головна алея та території, які орендують
підприємці.

НА ВЛАСНІ ОЧІ
Аби побачити на власні очі, як
відбувається вирізка, ХЛ 19 березня
відгукнулися на пропозицію депутата
міської ради Павла Данильчука прогулятися парком. Маршрут обрали
від замку Любарта до спорткомплексу «Спартак». Обранець пояснює: на
його думку, це могло би бути вихідною точкою туристичного маршруту,
який можна було б поєднати з парком.
До слова, побачити, як відбувається
вирубка, депутат запрошував через
соцмережі й міських чиновників, втім
ніхто інтересу не виявив.
Одразу ж біля замку впадають у
вічі стихійні сміттєзвалища, повалені
дерева та імпровізовані городи. Це те,
каже депутат, що бачить турист. Уже
за кілька десятків метрів від замку
видно, як вирізають дерева в парку.
Працівники кажуть, що просто виконують свою роботу та усі питання
просять адресувати до міської влади.
Виконавці представляються працівниками КП «Парки та сквери Луцька»
й підприємця Бойка.
«Вирубка відбувається якось незрозуміло. Суцільно вирізують деякі
ділянки. Ясно, що вони захаращені.
Відбувається вирізка на території
всього парку, десь більше, десь менше.
Територію біля Старого ринку перетворили на суцільний лісоповал. Яка
буде їх подальша доля?» – розмірковує
Данильчук.
Дрібні гілки просто спалюють, великі поліна залишають та вантажать.
До слова, спалювання трави й гілок заборонено законодавством. Тим паче,
у зеленій, санітарних зонах, або ще
гірше – в орнітологічному заказнику
«Пташиний гай». Міські чиновники
неодноразово публічно закликають
лучан не порушувати законодавство, а
самі це покривають?
І справді, що ближче до центральної алеї, то більше дерев залишаються
незрубаними. А ось що далі вглиб –
самі пні. Подібну картину можна було
ще рік тому бачити на території біля
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«ЛІСОПОВАЛ»

ЧИ ОЧИЩЕННЯ ВІД ДЕРЕВ?

На території парку лише за осінньо-зимовий період
запланували вирубати 468 дерев

спорткомплексу «Спартак». Нині тут замість дерев – одні
чагарники, а влітку, якщо не зміниться ситуація, буде ще й
височезна трава. До слова, деякі насадження, які заражені
омелою, або ж цілковито сухі, залишаються на місці. Назріває питання: кому потрібна така очистка і чи приносить
вона користь лучанам?
«Території, які вирізають суцільно від деревини, – заростають. Якщо вже щось вирізати, треба мати план: який
вигляд матиме ця територія в подальшому. Підходи дуже
совкові, незрозумілі. Немає якоїсь плановості у вирубці дерев», – каже обранець.
Нині він підготував депутатський запит до прокуратури Волинської області, аби провести перевірку законності
вирубки дерев та екологічний і санітарний стан території
біля «Спартака».

ЗРУБАТИ ПІВТИСЯЧІ
У міській раді в відповіді на запит ХЛ повідомляють, що
вирубка відбувається на підставі рішення постійної комісії,
яка обстежувала територію в жовтні 2014 року.

Парк «усіяний» згарищами. Таке спалення трави, гілок
протизаконне. Втім, ніхто не це не зважає

Очолює цю комісію заступник міського голови Лариса
Соколовська, заступник – начальник відділу екології міської ради Анатолій Гламазда, секретарем зазначений начальник управління ЖКГ департаменту житлово-комунального
господарства Антон Кальков. Серед членів два депутати
міської ради: Євгеній Ткачук (група «Рідне місто»), Артур
Василевський (фракція «Батьківщина», заступник директора ДКП «Луцьктепло»), представники КП «Зелене господарство» і КП «Парки та сквери м. Луцька», управління
містобудування та архітектури, Державної екоінспекції,
Луцького спецкомбінату, товариства охорони природи, відділу земельних відносин.
Зокрема, згідно з актом від 6 жовтня 2014 року, комісія
ухвалила рішення видалити 468 дерев, які перебувають у
незадовільному стані в п’яти умовних секторах Центрального парку (на фото знизу). Серед них 351 клен, 66 ясенів,
21 ялина, 17 верб та 8 тополь. При цьому вік більшості дерев
сягає 60-70 років. Серед них були і 90-річні клени з діаметром 100-120 см. Окрім цього, згідно з копією акта обстеження зрізуванню підлягає 1270 самосійних та порослевих
насаджень.
Ордер на видалення надали комунальному підприємству «Парки та сквери м. Луцька». Очистити територію
підприємство мало до 31 грудня минулого року. Втім йому
вдалося очистити лише частину дерев, а саме 237. Тому 23
січня вже нинішнього року видано новий ордер на видалення дерев, які підлягали рубці, але лишилися незрізаними у
зв’язку зі складними погодними умовами. Тому до 1 квітня
мали зрізати ще 159 кленів, 36 ясенів, 17 ялин, 11 верб, 6
тополь та 2 липи.

ЦІКАВА АРИФМЕТИКА

Поділ парку на сектори

В акті комісії зазначено, що сплата відновної вартості
зелених насаджень не проводиться. Члени комісії таке рішення аргументують дією постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2006 року № 1045, яка регулює порядок
видалення зелених насаджень.
Справді, нормативний акт передбачає, що сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі
знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також
самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як п’ять сантиметрів та досягнення деревом
вікової межі. (До слова, в копії акта обстежень зелених насаджень, який надіслала міська рада, діаметр стовбура самосівних та порослих дерев сягає 6-12 см).
Втім цей же порядок передбачає, що у разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев (заражених омелою) комісія має з’ясувати причину набуття ними такого стану, про
що зазначається в складеному комісією акті. Окрім цього,
порядок не заперечує визначення відновної вартості зелених
насаджень. Втім таких даних у документі не зазначено. Законно це чи ні, вочевидь мають визначати компетентні органи.
ХЛ у запиті поцікавилися, хто ж здійснює вирубку дерев

2 квітня 2015 року
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та на яких умовах. Виявляється, схема
нагадує бартерні умови та підкріплена
рішенням виконавчого комітету.
«З метою економії бюджетних коштів на видалення уражених омелою,
сухостійних та аварійних дерев, рішенням виконавчого комітету міської
ради від 21.11.2012 «Про захист зелених насаджень від омели білої» дозволено балансоутримувачам об’єктів
благоустрою міської комунальної
власності на підставі ордера на видалення зелених насаджень, отриманого
у встановленому порядку, залучати до
видалення таких дерев підприємства,
установи, організації, приватних підприємців, з компенсацією їх витрат за
рахунок видаленої деревини».
Тобто на бартерних умовах мали
вирізати дерева, заражені омелою. Втім
акт комісії не ілюструє, які з дерев були
фаутні, а які старі чи сухостійні.
У мерії повідомили, що до робіт із
видалення дерев КП «Парки та сквери
м. Луцька» залучено ПП «Ампер-3» з
компенсацією їх витрат на проведення робіт з деревиною, що утворилася
при знесенні дерев у секторах 2, 3, 4
та 5. Згідно з даними Єдиного державного реєстру, підприємство заснував
Бойко Ігор Антонович. Компанія заготовляє ліс, провадить будівельні,
столярні роботи.
Начальник відділу екології міської
ради Анатолій Гламазда пояснює, що
з підприємством міська рада працює
вже не перший рік. Утім від інших
партнерів не відмовлялася.
«Будь-хто може бути, заперечень
немає. Було рішення виконкому і дозволяли будь-якому підприємству. А
чого воно? Деревина там неякісна, а
підприємство переробляє, тому воно
їм підходить, тому й уклало угоду і забирає деревину. Більше претендентів
не було. Уже років півтора-два ми з ним
співпрацюємо. Ми думали, що, можливо, комунальні підприємства будуть
працювати, можливо, жеки, втім ніхто
не хоче, бо там робота невдячна. Добре,
що хоч хтось візьметься й почистить
парк. І так там затрати не вартують тої
деревини», – зазначає Гламазда.
Одначе постає логічне питання: чи
справді вартість деревини дорівнює
вартості робіт та як дізнатися про це,
якщо, судячи з документів, які надала
міська рада, оцінку ніхто не проводив? Зважаючи на зростання ціни на
газ, перехід комунальних закладів на
твердопаливні котли – питання більш
ніж доцільне. Та й навіщо наймати
сторонню компанію, якщо є власне
комунальне підприємство?
До слова, в секторі 1 видалення
дерев проводило саме КП «Парки та
сквери м. Луцька», яке скеровувало
отриману деревину для забезпечення
одиноких, малозабезпечених лучан,
сімей загиблих військовослужбовців,
а також на власні потреби.
***
Останню масову висадку проводили в березні 2014 року, коли в трьох
секторах було висаджено 2550 великомірних саджанців ясена, вільхи, беріз,
ялини, сосни, червоного дуба, тополі,
липи, акації, верби та горобини. Окрім
цього, висадили 100 кущів бузку. У період з жовтня 2014-го до березня 2015
року на території парку молоді дерева
не висаджували. Чи будуть підсаджувати дерева на місці вирубаних, поки
що відповіді немає.
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РОЗКЛАДИ

ХТО
ПОСЯДЕ
МІСЦЕ
КРАВЧУКА?
Андрій ЛУЧИК

З

1 квітня посада
сада
першого
заступникаа
луцького
міського голови
Святослава
Кравчука –
вакантна. Проте
святе місце порожнім
не буває. Тому «Хроніки Любрта»
вирішили порозмірковувати, хто ж
може сісти в це крісло.
У кулуарах міської ради поки говорять про три можливі кандидатури:
Тарас Яковлев, Григорій Пустовіт та
Анатолій Пархом’юк.
Тарас Яковлев. Чинного заступника
міського голови можуть підвищити до
рівня першого заступника. Це ж означатиме автоматичну підтримку на майбутніх мерських виборах луцькою «Самопоміччю» кандидатури Романюка.
Проте виникає питання, на кого
покладуть функціональні обов’язки
Кравчука? А це, нагадаємо, курування
освіти, медицини, спорту, культурної та
соціальної сфери у місті. Теоретично, їх
можуть дати в навантаження Яковлеву.
Або ж міський голова залишить ці функції за собою та використає це у своїй
передвиборчій агітації: мовляв, дивіться,
скільки я бюджетних коштів зекономив!
Ну, звісно ж, можна і не фанатіти та
взяти окрему людину на посаду заступника для виконання цих функцій.
Григорій Пустовіт. Рядовий депутат
міської ради Пустовіт хоче повернутися
у велику гру. Побувавши у кріслах і
губернатора, і секретаря міської ради,
Григорій Олександрович волів би отримати не менш цікаву посаду. Проте тут
йому доведеться обирати між тактичною особистою перемогою та партійною стратегічною поразкою. Адже за
умови призначення Пустовіта на місце
заступника з гуманітарних питань,
«Батьківщина» змушена буде відмовитися від висунення свого кандидата на
мерські вибори. Або офіційно підтримувати Романюка. Або виключати
Пустовіта зі своїх лав.
Анатолій Пархом’юк. Одна з небагатьох компромісних фігур у стінах
Луцької міської ради. Анатолій Іванович уже обіймав посаду гуманітарного
заступника за часів Богдана Шиби. Також він входить до промерської групи у
міській раді та має рівні ділові стосунки
з рештою депутатського корпусу.
Очевидно, що якесь кадрове рішення Микола Романюк мав би ухвалити
до кінця квітня, коли відповідний
проект рішення буде винесено на розгляд міських депутатів.

Андрій ЛУЧИК

Д

о виборів готуватися
ніколи не рано.
Особливо політикам,
які претендують на перемогу. І
що відвертішим та відкритішим
буде політик навесні, то більший
електоральний врожай він
збере восени. Звісно, не варто
забувати фінансово удобрювати
свою грядку.
Щодо Луцька, то впевнено
можна сказати, що місцеві
вибори тут вже розпочалися.
Заяви політиків, активізація
діяльності партійних структур,
ходіння в народ, ще більше фото
на шпальтах газет та фізіономій
на екранах телевізорів, – усе
те, що ми звикли називати
піаром, все більше охоплює
повсякденне життя лучанина.

ВИБОРЧІ ПРАВИЛА
Варто відразу зазначити, що
перебіг виборчої кампанії у Луцьку
та стартового складу учасників перегонів багато в чому залежатиме
від правил гри.
Скільки буде депутатів місцевої ради? Якою буде виборча система (мажоритарна, пропорційна,
змішана, відкриті списки)? Хто
може бути суб’єктом висунення
у представницький орган (тільки політична партія чи можливе
самовисування)? Як відбуватимуться вибори мера: в один чи
два тури? Чи можливе паралельне балотування (висунення своєї
кандидатури на різні посади в ході
місцевих виборів)?
Відповідь на ці та інші запитання дасть змогу політичним гравцям сформувати більш конкретну
стратегію щодо участі в місцевих
виборах.
Наразі на місцевих виборах до
Луцької міської ради діє змішана
система: 25 депутатів обираються за партійними списками, ще 25
– у мажоритарних округах, на які
поділений Луцьк. Міський голова
обирається в один тур відносною
більшістю голосів.
Які ж основні новації може
чекати українське виборче законодавство?
Зазначимо, що на сьогодні у
Верховній Раді немає жодного
«свіжого» законопроекту щодо
місцевих виборів. Зареєстровані ж
раніше часто не відповідають ані
вимогам часу, ані коаліційним домовленостям.
Але на сьогодні є три концепції реформування місцевих виборів, розроблених відповідно
Реанімаційним пакетом реформ
(РПР), Комітетом виборців України (КВУ) та Асоціацією міст України (АМУ).
Тому перш за все заглянемо у
такий документ, який називається Коаліційна угода, підписаний
учасниками коаліції у Раді 8-го
скликання. Це декларативний документ на більш ніж 70 сторінках,
у якому записані основні напрямки реформування законодавства.
Щодо місцевих виборів, то учас-

ЛУЦЬК. БИТ
БИТВ
ХТО ПЕРЕМОЖЕ В
ЕЛЕКТОРАЛЬНІЙ СУТИЧЦІ
ДВОХ ОЛІГАРХІЧНИХ ГРУП?

ники коаліції взяли на себе такі
зобов’язання:
• проведення місцевих виборів
… з урахуванням особливостей
реформи децентралізації місцевого самоврядування;
• зміна системи місцевих виборів
з метою забезпечення справедливого представництва виборців у місцевих радах, збереження мажоритарної системи на
рівні сільських та селищних рад
та запровадження пропорційної
виборчої системи з відкритими
списками при проведенні місцевих виборів на інших рівнях;
• запровадження виборів міських голів великих міст (відповідно до закону) у два тури та
за принципом абсолютної більшості виборців, що проголосували;
• зменшення граничної кількості
депутатів місцевих рад.
Що ж пропонують основні концепції реформування місцевих виборів?
Концепція АМУ базується на побажанні місцевих рад, які є членами
Асоціації, та передбачає:
• вибори депутатів сільських, селищних, міських (з населенням
до 300 тис) рад за виборчою
системою відносної більшості в
одномандатних виборчих округах;
• вибори депутатів міських (з
населенням понад 300 тис)
рад за відкритими виборчими
списками та механізм їх проведення;
• скорочення чисельності депутатського корпусу приблизно
удвічі;
• вибори міських голів міст – обласних центрів та міст з населенням понад 300 тис. жителів
на основі абсолютної або значної (якщо лідер випередив
найближчого кандидата на 20%
і більше) більшості; вибори
решти міських, а також сільських, селищних голів і сільських старост на основі відносної більшості в один тур;
• вибори депутатів районних і
обласних рад за багатомандатною мажоритарною системою
з представництвом територій у
пропорції, але не прямій, до їх
населення;
• крім партійних списків кандидатів, також можливість висунення списків незалежних кандидатів;

• можливість
самовисунення
кандидатом в депутати або на
сільського, селищного, міського
голову чи сільського старосту;
• та інше.
Реанімаційний пакет реформ
пропонує:
• вибори депутатів сільських,
селищних, міських рад (крім
рад великих міст), районних у
міст районних рад проводити
за мажоритарною виборчою
системою з голосування в одному або кількох багатомандатних виборчих округах, у кожному з яких може бути обрано до
5 депутатів; кожен виборець в
окрузі матиме один голос;
• вибори сільських, селищних та
міських голів (крім голів великих міст) проводити за мажоритарною системою відносної
більшості;
• вибори міських голів великих
міст (понад 90 тисяч виборців)
проводити за мажоритарною
системою абсолютної більшості
(переможець має набрати більш
як 50% голосів виборців, тобто
часто вони відбуватимуться у
два тури);
• вибори депутатів обласних рад
та депутатів міських рад великих міст (тобто міст з кількістю виборців 90 000 і більше)
проводити за пропорційною
виборчою системою з голосуванням за відкриті партійні
списки.
Усі викладені вище концепції не
передбачають механізм самовисування на виборах, як це й записано у
чинному законі про місцеві вибори.
До слова, все частіше почали
говорити про перенесення місцевих виборів у зв’язку з конституційною реформою та зміною
адміністративно-територіального
устрою України. Проте у статті 141
Конституції України чітко зазначено, що чергові вибори сільських,
селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних,
міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року
повноважень відповідної ради чи
відповідного голови, обраних на
чергових виборах.
Чи стануть політики порушувати
Конституцію щодо місцевих виборів в
угоду своїм низьким рейтингам – покаже час. Так чи так, спікер парламенту Володимир Гройсман заявив, що
законопроект про вибори планують
внести до парламенту до кінця квітня.

ОСНОВНІ ГРАВЦІ
Важливо розуміти, що у нинішній
системі координат місцевого самоврядування міський голова – головна
фігура. Він ухвалює ключові рішення
щодо розвитку громади та має вирішальний вплив на депутатський
корпус. Тобто відносно легко може
сформувати постійну більшість «під
себе» або принаймні ситуативну під
ухвалення конкретних важливих рішень. Ідеально, якщо міський голова
заходить в раду разом із групою лояльних депутатів.
Тому основну ставку на майбутніх місцевих виборах політичні гравці робитимуть на мерське крісло.
Хто ж боротиметься за владу у
Луцьку? Хай як дивно це звучить для
непідготовленого читача, це групи
«Континіум» та «Приват». Усі решта
– масовка, яка або торгуватиметься
з двома наведеними вище гравцями, або просто переслідуватиме свої
вузькопартійні інтереси.
«А як же нинішній міський голова Микола Романюк? Хіба він теж масовка?» – поцікавиться допитливий.
«Ні. Він – концентрований представник однієї з олігархічних груп»,
– відповість автор. Якої? Читатаємо
далі :)

«КОНТИНІУМ»
«Континіум» – корінна волинська
фінансово-промислова група, яка виникла ще в середині 1990-х років у
Луцьку. Ядром цього утворення вважаються нині народні депутати Ігор
Єремеєв та Степан Івахів. Основні
активи зосереджено в нафтовому та
молокопереробному бізнесі. Також є
інтереси в будівельній, банківській
сферах, торгових мережах.
І чинний луцький мер Романюк
на майбутніх виборах представлятиме саме цього гравця.
Микола Романюк уже встиг публічно заявити про свій намір брати
участь у перегонах за посаду міського
голови. Проти нього в жорстку позицію ставатимуть представники групи
«Приват» на місцевому рівні. Більше
того, Ігор Палиця, перебуваючи нещодавно у Луцьку, недвозначно заявив: «Я не знаю, кого ми підтримуватимемо як кандидата на пост мера
міста, але точно не Миколу Ярославовича Романюка – я дуже розчарований його роботою».
Варто зауважити, що така непримиренна позиція Палиці стосовно Романюка має підґрунтя. Якщо
згадати професійну кар’єру Миколи
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Ярославовича, то він 14 років очолював у Волинській області регіональне управління «ПриватБанку», де й
сформувався його образ «няшечки»:
доброго, красивого, в міру холостого
та в певному сенсі непитущого дядька, який інколи може дати банківські
гроші на добрі справи.
У 2007 році за президентства
Ющенка Романюк стає головою Волинської ОДА, знову ж таки не без
підтримки групи «Приват» Ігоря Коломойського. Прикметно, що у 2010
році з приходом Януковича до влади,
у березні Романюка звільняють з посади губернатора і до обрання на посаду
луцького міського голови Романюк
знову таки перекантовується на посаді
директора Волинського регіонального
управління «ПриватБанку».
Зрозуміло, що й луцьким мером
Микола Романюк стає за активної підтримки «Привату». Більше того, коли
у 2011 році Ігор Палиця вирішив позмагатися за депутатський мандат у
Луцьку, то саме Микола Ярославович
був певний час його непублічною довіреною особою.
Що ж відбувається далі? Микола
Романюк все частіше надає преференції іншій фінансово-промисловій групі
– «Континіуму». То «забуває» про законну плату за оренду 10 гектарів землі, якими користується Єремеєв&Ко,
то «континіумівський» менеджмент
призначає на керівні посади в комунальні підприємства, то «підіграє» в
суді, то фірми «правильні» закуплять
пального за «правильними» цінами.
Очевидно, що є й інші непублічні домовленості.
А щоб краще розуміти ситуацію,

то «Приват» з «Континіумом» завжди
були непримиренними ворогами. Історія їхнього протистояння починалася ще на початку 2000-х з протистояння за контроль над Надвірнянським
та Дрогобицьким нафтопереробними
заводами. Відтоді їм і «пороблено».
Отож, складається картина, коли
людина, на яку робила ставку група
«Приват», десятками років вкладала
в нього ресурси, раптом перебігає в
стан непримиренного суперника –
«Континіуму». Ось така поведінка «не
по панятіям».
І зараз, коли Микола Романюк зібрався вдруге штурмувати луцький
олімп вже за підтримки групи Єремеєва, публічна реакція Ігоря Палиці
про «розчарування роботою» мера є
тільки вершиною айсберга. Більше
того, поінформовані джерела розповідають, що Романюку телефонував
сам Ігор Коломойський та передавав
йому гарячий «привіт». Тобто поведінка «Привату» стосовно Романюка
нагадуватиме поведінку Тараса Бульби стосовно сина Андрія: «Я тебе породив, я тебе і вб’ю!»
Отож, у Миколи Романюка не залишається альтернатив, як тільки тісно співпрацювати з групою «Континіум». Більше того, кілька різних джерел
«Хронік Любарта» підтвердили інформацію про те, що виборчу кампанію в
команді Романюка вестиме Олена Палагута – голова наглядової ради благодійного фонду Ігоря Єремеєва «Волинська родина». Палагута – розумна
жінка та жорсткий керівник, вона
одна з тих, з ким Єремеєв розпочинав
свій бізнесовий та політичний шлях

у середині 90-х. Вона – незмінний керівник виборчих кампаній Єремеєва у
2014, 2012 та 2002 роках та одна з небагатьох, до чиїх порад дослухається
Ігор Миронович. Тобто бачимо, що
вигода «Континіуму» та Романюка
перемогти у мерських перегонах обопільна.
У партійному контексті Романюка
може підтримати Блок Петра Порошенка (рівно як і виступити суб’єктом
висунення). Адже стосунки з ключовими представниками цієї політичної
сили у Миколи Романюка склалися
гарні. Представник Порошенка в регіоні Володимир Гунчик поки що очолює облдержадміністрацію, а голова
Волинського осередку БПП Роман
Романюк взагалі входить у міськраді в
промерську групу «Рідне місто».

«ПРИВАТ»
Основною проблемою Ігоря Палиці в Луцьку є коротка лавка політичних гравців. Більшість із них зав’язані
на благодійному фонді «Новий Луцьк»,
чим обмежують собі поле для політичного маневру.
Очевидно, щоб виправити ситуацію, нещодавно депутатові Андрієві Осіпову було запропоновано
очолити групу «Новий Луцьк» у
міськраді. Зрештою, після певних
роздумів Андрій Олексійович пристав на пропозицію, замінивши
на цій посаді Ірину Констанкевич,
якій не так давно не вистачило 28
голосів, щоб стати народним депутатом.
Проте ще зовсім нещодавно затвердженим кандидатом «від Палиці»

був голова правління фонду «Новий
Луцьк» Олександр Товстенюк. Зрештою, він залишається ним і нині, але
публічне протистояння Порошенка з
Коломойським могло внести в це рішення свої корективи.
На боці Товстенюка грають молодість та амбіційність, а ось фактичну
невідомість широкому загалу можна
занести Олександру Віталійовичу в
пасив.
Як альтернативу Товстенюку можна було б розглядати кандидатуру
Андрія Осіпова, який теж має мерські
амбіції та досяг неабияких успіхів у
критиці чинного міського голови.
Проте участь у групі «Новий Луцьк»
ставить його в рамки командної гри.
З рахунків фактично списали Ірину Констанкевич, яка здобула чималий
відсоток на минулих парламентських
виборах й має певний рівень упізнаваності. Вона як жінка мала б чимало
вдалих політтехнологічних шляхів побудови свого іміджу та перемоги на
виборах. Проте її гуманітарна освіта
робить ведмежу послугу при балотуванні на посаду, де потрібно мати знання з економіки, фінансів та розміру
діаметру труби зливної каналізації.
Значну підтримку виборців і гарні
шанси на успіх мав би вже колишній
заступник міського голови Святослав
Кравчук. Він раніше тісно співпрацював із фондом «Новий Луцьк», а одним
із можливих місць працевлаштування
Кравчука називають саме фонд Палиці. В інтерв’ю «Хронікам Любарта»
минулого тижня Святослав Кравчук
заявив, що «доведеться шукати роботу або в комерційній фірмі, або в
якійсь іншій структурі». А щодо своєї
можливої участі у мерських перегонах
сказав, що «зараз це питання не на
часі» і він поки не думав над цим.
Щодо партійної підтримки кандидата від групи Палиці, тут виникають
певні запитання. Поки що немає жодної рейтингової політичної сили, від
якої такий кандидат міг би висунутися (звісно, якщо в законі збережеться
норма про обов’язкове балотування
від політичної партії). Теоретично, за
певного збігу обставин, такою партією
могла б стати «Самопоміч» або новий
політичний проект, який може розпочати Ігор Коломойський.

ПАРТІЙНІ
Наступна
група
кандидатів
обов’язково мала би бути висунута,
зважаючи на те, що партійний кандидат на посаду мера додає голосів списку партії та мобілізує свого виборця.
З іншого боку, такий кандидат – це
привід поторгуватися з олігархічними
групами про зняття чи незняття своєї
кандидатури (залежно від оперативних соціологічних даних напередодні
виборів).
«Свобода». Кандидатом у мери
від партії Тягнибока в Луцьку міг би
стати Анатолій Вітів. Голова обласної
партійної організації не зумів вчергове стати народним депутатом на
парламентських виборах 2014 року.
Проте виборчі правила вноситимуть
свої корективи в плани «свободівців».
Наприклад, якщо буде неможливо балотуватися до обласної ради та на посаду міського голови, то Анатолій Миколайович, ймовірно, знехтує участю
в мерських перегонах, залишивши це
на відкуп молодших колег: міського
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голови партії «Свобода» Миколи Федіка або члена Луцького міськвиконкому Михайла Щура. Можливі чергові
спроби кандидатів-«свободівців», які
вже колись випробовували долю у
мерських забігах: Євгена Мельника чи
Олега Чернецького.
«Батьківщина». Тут на поверхні
лежать кандидатури двох осіб: поки
ще голови Волинської обласної організації «Батьківщини» Григорія Пустовіта, який встиг побувати і секретарем
міської ради, і губернатором, та чинним секретарем міської ради Сергієм
Григоренком. Проте є ймовірність
призначення Пустовіта на посаду заступника міського голови. І якщо Григорію Олександровичу запропонують
цю посаду й він погодиться, то тоді
його автоматично можуть виключити
не лише з переліку ймовірних кандидатів на посаду мера, а й з лав «тимошенківців», якщо буде жорстка партійна позиція щодо виборів у Луцьку.
«Народний Фронт». Партія молода і значною мірою афілійована на Волині із Самообороною. Проте реальних претендентів на посаду міського
голови шукати поки годі. Чи не тому
було долучено до виборчої підготовки Владислава Стемковського, який
колись уже був заступником міського голови у Луцьку, а зараз працює на
аналогічній посаді у Тернополі. Але
публічна засвітка Стемковського в команді «Народного фронту» зовсім не
означає, що він всерйоз планує поборотися за крісло мера. Амбіцій, звісно,
йому не бракує, проте він є прагматиком за своєю суттю. Стемковський розуміє, що узявшись за вибори у Луцьку,
він муситиме залишити тернопільську
команду й навряд чи туди повернеться у разі невдачі самостійного походу
в Луцьку. Тому будь-який крок Владислава Володимировича буде більш
ніж виваженим. А його сьогоднішня
публічна діяльність у Луцьку є приводом для торгів із основними гравцями як для самого кандидата, так і для
«Народного Фронту».

САМОСТІЙНІ
Також є умовна група кандидатів,
які не залучені до будь-якої партії,
проте їхня участь була б бажаною для
них самих з метою подальшої капіталізації політичного рейтингу. До таких
осіб варто було б зарахувати колишнього міського голову Богдана Шибу,
Павла Данильчука, якого ще довго будуть асоціювати з «Правим сектором»,
багаторічного луцького очільника Антона Кривицького та інших. Проте тут
варто зробити поправку на виборчий
закон: якщо він заборонятиме самовисування, це може стати на заваді
реалізації планів згаданих вище потенційних кандидатів.

***
Отож, на майбутніх мерських виборах у двобої зійдуться кандидати
від групи «Приват» та «Континіум».
Решта кандидатів більшою чи меншою мірою підіграватимуть комусь із
фаворитів або не матимуть значного
впливу на електоральні вподобання
виборців. А остаточна конфігурація
стартового складу кандидатів багато
в чому залежатиме від закону про місцеві вибори. Звісно, якщо вони відбудуться згідно з вимогами Конституції.
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Ірина КАЧАН

апередодні наближення
Великодніх свят в інтернеті
набула розголосу
екологічна ініціатива Української
греко-католицької церкви, яка
закликала вірян відмовитися
від пластикових вінків і квітів.
Аудиторія соціальних мереж
здебільшого відреагувала
схвально.

Н

СУМНІВНА КРАСА

Як повідомила Релігійно-інформаційна служба України, спеціальні
банери із закликами не нести на могили пластикові вінки та квіти встановлюють на входах до кладовищ з
ініціативи екологічного бюро УГКЦ.
До Великодня виготовили і планують встановити 1500 таких щитів по
всій Україні, здебільшого у її західній
частині, адже тут мешкає найбільше
греко-католиків.
У Луцькому екзархаті УГКЦ кажуть, що і на Волині встановляють таку
екологічну рекламу біля цвинтарів. Загалом – близько тридцяти банерів.
За словами прес-секретаря Луцького екзархату Романа Бегея, грекокатолицька церква великого значення
надає екологічним проблемам. Упродовж останніх років душпастирі стали
активніше наголошувати вірянам, що
прикрашати могили близьких штучними квітами з пластику – це і несмак,
і небезпека для екології. Та головне
тут, вважає священик, – вимір етичний, мовляв, вшановувати пам’ять
померлих неживими квітами неправильно.
– Цією темою ми активно почали
займатися два роки тому, і це довгострокова акція, – зазначає керівник
бюро УГКЦ з питань екології, доктор
богословських наук Володимир Шеремета. – Пластикові вінки та квіти не несуть жодної богословської символіки,
а також це традиція, що поширилася
у радянські часи, і в Європі подібного
немає. Ці вироби починають шкодити екології вже з етапу виготовлення
сировини, адже для цього використовують нафтопродукти. Левова частка
пластикових квітів не потрапляє на
сміттєві полігони. Натомість їх палять, від чого виділяються численні
токсичні речовини, зокрема діоксини.
Зрештою, на кладовищі та «кричуща»
яскрава пластикова квітка аж ніяк не
відповідає атмосфері…
Особливого розголосу екологічна
ініціатива греко-католиків набуває у
пасхальний період, бо саме тоді люди
традиційно закуповують багато пластикових вінків і квітів. Але просвітницьку роботу небайдужі парафіяльні
священики проводять цілорічно.
Церковники наголошують: за кордоном вироби з пластику спалюють у
котельнях зі спеціальними фільтрами,
що вловлюють шкідливі речовини. У
нас же такого немає, і викиди здебільшого йдуть у довкілля. Якби в Україні
екологічні проблеми вирішували, як
у багатьох розвинених державах, то
церква не акцентувала би на цій темі.
Та реалії такі, кажуть греко-католики,
що екологічне просвітництво неодмінно слід проводити ще не один
рік поспіль. Бо більшості людей дуже
важко відмовитися від шкідливої для
екології звички.

НА ЦВИНТАР
З МОЛИТВОЮ,
А НЕ ЗІ СМІТТЯМ
ХРОНІКЕР
Штучні квіти на кладовищі – несмак, марна трата грошей і лихо для екології. На
відміну від українців, переконувати в цьому американців чи європейців не треба…

МЕРТВІ КВІТИ –
МЕРТВЕ ВШАНУВАННЯ

Як розповідає референт бюро
УГКЦ з питань екології Луцького екзархату Володимир Лещишин, його
церква важливого значення надає
такому поняттю як екологічний гріх.
Про те, що віряни його допускають,
визнають у молитвах й просять Бога
пробачити цю провину.
– Бажаючи вшанувати померлих,
багато християн не усвідомлюють, що
цим шкодять живим, вчиняючи екологічний гріх. Пластмасові квіти – це величезна кількість токсичних речовин,
які виділяються у повітря при їх спалюванні, що призводить до отруєння
повітря, землі та води, – каже отець
Володимир Лещишин. – Ця атрибутика не має нічого спільного з вшануванням померлих, це викинуті на
вітер гроші і марнування природних
ресурсів. Чи не краще купити розсаду живих квітів і з любов’ю власноруч
висадити на могилці?
Прес-секретар Луцького екзархату

Роман Бегей вважає, що краса біля померлих не має бути штучною. І наголошує: жодної богословської традиції й
тим паче символіки нежива квітка не
несе. А якщо й шукати символіку, то
вона мала б бути неприємна для вірян.
– Як можна живому Богу дарувати
неживі квіти? – міркує отець Роман. –
Насамперед треба, щоби ми всі не забували, що і після нас житимуть люди.
І ми зобов’язані передати їм землю
такою, якою отримали її від Бога, а
не зіпсуту й забруднену. Узагалі було
б добре змінити один абзац Конституції, вказавши, що природні надра є
власністю Бога, а не держави. Це дари
Божі, їх треба шанувати. А хто як не
церква мусить їх боронити, якщо чиновники здебільшого за те не дбають?
Соціально-екологічну ініціативу
греко-католиків підтримують і у Київському, і у Московському патріархатах.
Прес-секретар Волинської єпархії Української православної церкви
Московського патріархату Валентин
Марчук наголошує: церква ніколи не
спонукала яскраво прикрашати мо-

Перед зачаттям Ісуса Христа Діві Марії явився Архангел Гавриїл з білою
лілією. Перед смертю їй знову явився Архангел Гавриїл з гілочкою оливи. Це був знак від Ісуса Христа, що
Бог прийме її душу. Символи від Бога
– живі й аж ніяк не штучні.
гили, а тим паче штучними квітами. І
про те, що пластик дуже шкодить навколишньому середовищу, каже він, у
храмах УПЦ МП в передпасхальний
період завжди нагадують вірянам.
– Живому Богу – все живе: живий
вогонь, живі квіти, – каже священик.
– Можна гарно упорядкувати могилки, уникнувши прикрас з пластику.
Найкраще висаджувати живі квіти.
А кошти, які мали б витратити на купівлю штучних квітів, ліпше передати
на благодійність в ім’я померлого. Це
богоугодна справа.
Такої ж думки дотримується і
очільник інформаційно-видавничого
центру Волинської єпархії Української
православної церкви Київського патріархату Віталій Собко.
– Про це йдеться вже давно, хоча на
рівні офіційному й загальноцерковному ми не акцентували на цьому увагу.
Але ці питання порушують у багатьох
громадах. І наші брати греко-католики

мають абсолютно правильну позицію,
– мовить протоієрей Віталій Собко.
– Потрібно піклуватися не тільки про
екологію, але й розуміти, що вшанування пам’яті померлих живими квітами, мабуть, було б значно приємніше
їм, аніж пластмасовими. І не важливо,
що живі квіти швидше зіпсуються. У
будь-якому разі живим людям подобається, коли їм дарують живі квіти.
Віталій Собко зауважує: усі віряни
передусім повинні усвідомити те, що
душі померлих рідних, близьких і друзів насамперед потребують молитви, а
не квітів, тим паче мертвих.

АЛЬТЕРНАТИВА –
ЖИВІ КВІТИ

У бюро з питань екології УГКЦ добре знають про розмови, що, мовляв,
екологічна ініціатива позбавляє шматка хліба підприємців, що торгують таким крамом. А це й справді прибутковий сезонний бізнес. Та й покупцю
придбати штучні квіти на цвинтар
зручно, бо вони не вимагають догляду – ні поливати, ні прополювати, ні
пересаджувати не треба.
– Насправді не йдеться про те,
щоби зруйнувати бізнес. Ми як церква не можемо мовчати на зло, якщо
його усвідомлюємо, хоч би якою гіркою була правда, – коментує керівник
бюро Володимир Шеремета. – Бізнес
може переорієнтуватися на живі квіти. Адже є численні невибагливі до
умов і красиві рослини.
Продавці живих квітів розповідають, що на кладовищі можна посадити
чимало різних рослин, які цвістимуть
навесні, влітку і восени. Та й вигляд
матимуть значно привабливіший. Кажуть, що на могилах добре росте барвінок, братики, бегонії, петунії, чорнобривці, бальзамін, хризантеми тощо.
Схвально відгукуються на ініціативу УГКЦ екологи й комунальники.
Як повідомили «Хронікам» у Державній екологічній інспекції у Волинській
області, проблема утилізації пластикових відходів із цвинтарів найбільше
постає у сільській місцевості. Як відомо, на селі здебільшого немає системи
централізованого вивезення сміття,
тому люди частину непотребу спалюють, а частину викидають на стихійні
сміттєзвалища. Унаслідок спалення
сміття виділяються різноманітні токсичні речовини, зокрема діоксини, що
мають канцерогенну дію. Як наслідок
– онкозахворювання. Закопувати в
землю пластик теж не можна, кажуть
екологи, адже потрібна сотня років,
аби він почав розкладатися.
І храми, і могили квітами прикрашали з давніх-давен, кажуть церковники. Квіти на кладовищі є виявом
любові й поваги до померлих, квіти у
храмі – знаком любові до Бога. Та навряд чи традиція нести на похорон
штучні квіти, прикрашати ними могили має радянський слід, як наголошують в екологічному бюро УГКЦ. Все
дуже просто: пластик став настільки
доступним, що заполонив усе наше
життя, у тім числі й ритуальну сферу.
На жаль, штучне й синтетичне нині
значно дешевше за натуральне. Та чи
доречно витрачати гроші на «красу»,
яка з плином часу вбиває? Питання,
що не потребує відповіді.
Хтось скаже, що церква пізно схаменулася і народ не відучити. Краще
пізно, ніж ніколи. Здоровий глузд мусить перемогти.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

10 КВІТНЯ
УТ1

06.00, 08.25 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 02.30, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35
Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 20.00 Про головне
10.15, 17.20 Д/ф
12.20 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
12.45 Слово
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Школа Мері Поппінс
14.10 Нотатки на глобусі
14.30, 04.10 Віра. Надія. Любов
15.40 Музичне турне
16.45 Театральні сезони
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Т/с «Вікендові оповідання»
22.00 Х/Ф «5 ДНІВ СЕРПНЯ»
00.05, 01.00 Підсумки
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.25 ТелеАкадемія
02.50 Вікно в Америку
03.10 Т/с «Роксолана»

СУБОТА

11 КВІТНЯ
УТ1

06.00 Підсумки
06.20 На слуху. Підсумки
07.35, 23.05 У просторі буття
08.30, 09.15, 11.30, 12.25 Д/ф
10.05 Зроблено в Європі
10.20 Нотатки на глобусі
11.00 Книга ua
12.55 Світло
13.50 Д/с «Сага старовинної
пущі»
14.45 Х/Ф «ДАЛЕКО ПО
СУСІДСТВУ»
16.30 Чоловічий клуб. Бокс
17.30 Чоловічий клуб
17.55 Музичні салони ARTE
19.10 Х/Ф «МАРІЯ
МАГДАЛИНА»
20.45 Ми любимо життя
21.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.15 Інша музика з Олексієм
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
00.00 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ

НЕДІЛЯ

12 КВІТНЯ
УТ1

06.05 Світ православ’я
06.40 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.25 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.15 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ
15.50 Ми любимо життя
16.30 Фольк-music
17.35 Т/с «Вікендові оповідання»
18.40 Театральні сезони
19.15 Х/Ф «ПАЗЛ»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.20 Музична весна на
Першому. Mad Heads
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 День Янгола
00.05, 03.20 Д/ф
01.20 Музичне турне
02.20 «Надвечір’я»
05.30 Уряд на зв’язку з
громадянами

Хроніки ЛЮБАРТА
№12 (213)
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
20.20 Х/Ф «ЛІНІЯ МАРТИ»
00.30 Х/Ф «У ТЕМРЯВІ»
03.05 Т/с «Next-3 (Наступний)»
05.45 Телемагазин

2+2
08.45 «Секретні матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Кінофайли. Т/с «Лінійний
відділ-6»
14.10, 00.10 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ПРОРОЦТВО СУДНОГО ДНЯ»
16.15 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«СМЕРЧ З КОСМОСУ»
19.00 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф «НЕ
ВКРАДИ»
21.30 «Буде бій». WSB. Всесвітня
серія Боксу: Ukraine Otamans Desert Hawks (Алжир)
02.00 КІНОРІК. Х/Ф «ЯРОСЛАВ
МУДРИЙ»

1+1
07.10, 19.30 «ТСН»
08.00, 08.30 М/с «Качині історії»
08.55 «Світське життя»
10.00 Х/Ф «ЛІНІЯ МАРТИ»
14.15, 21.00 «Ліга сміху.
Чемпіонат України з гумору»
17.25 «Спеціальний випуск.
Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.00 «Що? де? коли? 2015»
01.10 Х/Ф «ДЕНЬ, КОЛИ ВМЕР
ХРИСТОС»
03.35 Т/с «Next-3 (Наступний)»

2+2
08.50 «Люстратор 7.62»
09.00, 21.30 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«СИН БОЖИЙ»
13.00 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ЗОРЯНІ ВІЙНИ: ЭПІЗОД-5.
ІМПЕРІЯ ЗАВДАЄ УДАРУ У
ВІДПОВІДЬ»
16.00 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ЗОРЯНІ ВІЙНИ: ЭПІЗОД-6.
ПОВЕРНЕННЯ ДЖЕДАЯ»
19.20 18 Тур. Дніпро - Металіст
01.15 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф «ПОЛІТ
ЗАВДОВЖКИ З ЖИТТЯ»
02.45 КІНОРІК. Х/Ф «ДОРОГА
НА СІЧЬ»

1+1
06.00 Х/Ф «ЯНГОЛ МИМОВОЛІ»
08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 «Лото-забава» 09.45
«Маша і ведмідь» 1 10.15 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт: Латинська
Америка» 12.05 «Інспектор
Фреймут 2» 13.55 Т/с «Між
нами, дівчатами» 17.40 Х/Ф
«ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ» 19.30, 04.50 «ТСНТиждень» 21.00 «Голос країни 5»
23.15 Х/Ф «ЛИЦАР ДНЯ»
01.10 Х/Ф «ЧАС ПЕЧАЛІ ЩЕ НЕ
НАСТАВ» 02.50 Т/с «Next-3.

2+2
08.00 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ЗОРЯНІ ВІЙНИ: ЭПІЗОД-5.
ІМПЕРІЯ ЗАВДАЄ УДАРУ У
ВІДПОВІДЬ» 11.00 Прем’єра.
«Люстратор 7.62» 12.00 «ДжеДАІ»
13.00, 23.15 Прем’єра. «Секретні
матеріали» 14.00 «Бушидо» 14.55
КІНОФАЙЛИ. Х/Ф «НЕ ВКРАДИ»
16.50 19 Тур ЧУ. Динамо - Зоря
19.00 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ЛЮДИ X-3. ОСТАННЯ БИТВА»
21.30 «Профутбол» 00.15
КІНОФАЙЛИ. Х/Ф «РОЗУМНИЙ
СУМНІВ» 02.00 КІНОРІК

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Мессінг: Хто бачив
крізь час»
11.15 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.25 Т/с «Земський лікар 4.
Повернення»
14.20 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Картковий будинок»
03.05 Т/с «Сусіди»
04.20 Д/ф

МЕГА
06.00 Відчайдушні рибалки
06.50 Легенди бандитського
Києва
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40, 00.20 Містична
Україна
09.50, 20.00 Д/ф
10.40, 16.30 Таємниці зцілення
11.30, 22.40 Дика Німеччина
12.20, 18.20 Смертельна зустріч
13.10, 21.50 Фатальний сценарій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
23.30 Загадки Всесвіту

ІНТЕР
09.30 «Новини» 10.00 Д/ф
11.00 Х/Ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»
13.00 «Сходження Благодатного
Вогню у Храмі Гробу
Господнього»
15.00 Х/Ф «ЩАСЛИВИЙ
МАРШРУТ»
16.55, 20.30 Х/Ф «ДВА ІВАНИ»
20.00, 03.30 «Подробиці»
21.30 Х/Ф «БЕРЕГИ КОХАННЯ»
23.30 «Пасхальне богослужіння.
Пряма трансляція»
04.00 Х/Ф «УВАГА, ЧЕРЕПАХА!»

МЕГА
08.20 Ризиковане життя
10.00 У пошуках істини
11.40 Бог проти Диявола:
остання битва
13.40 Дика Німеччина
15.40 Невідома Індія
16.40 Смак пригод
18.30 Містична Україна
21.00 Дивовижний всесвіт
23.00 Сучасні дива
00.00 Війна всередині нас
00.50 Таємниці кримінального
світу
02.20 Іграшки для дорослих

ІНТЕР
07.35 «Удачний проект»
08.35 Д/ф 09.30 «Новини»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
11.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
12.35 Х/Ф «ДВА ІВАНИ»
16.25 «Місце зустрічі»
18.05 Х/Ф «БЕРЕГИ КОХАННЯ»
20.00, 04.30 «Подробиці тижня»
22.00 Х/Ф «ЩАСЛИВИЙ
МАРШРУТ»
00.00 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
02.20 Т/с «Ігри дорослих дівчат»

МЕГА
08.20 Ризиковане життя
10.00 У пошуках істини
11.40 Дивовижний всесвіт
13.40 Невідома Індія
14.40 Невідома Південна
Америка
16.40 Смак пригод
18.30 Містична Україна
21.00 Бог проти Диявола:
остання битва
23.00 Сучасні дива
00.00 Війна всередині нас
00.50 Таємниці кримінального
світу
02.20 Правила життя
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СТБ
05.45 Х/Ф «КАЗКИ...КАЗКИ...
СТАРОГО АРБАТУ»
07.40 Х/Ф «ДИШИ ЗІ МНОЮ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Холостяк - 5»
00.55 Х/Ф «ЕКІПАЖ»
03.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Плюс любов»
11.50, 19.45, 03.45 «Говорить
Україна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник.
Нова Надія»
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 4»

СТБ
06.35 Х/Ф «КАЗКА ПРО ЦАРЯ
САЛТАНА»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.55 Х/Ф «ПРИВІТ, КІНДЕР!»
14.05 Т/с «Коли ми вдома»
16.05 «Холостяк - 5»
19.00 «Україна має талант!-7»
21.50 Х/Ф «ЛЮБОВ І ГОЛУБИ»
00.00 Х/Ф «БУДИНОК МАЛЯТИ»
03.20 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.10, 07.10, 04.40 Т/с
«Дорожній патруль-11»
07.00, 15.00, 19.00, 04.00 Події
10.00 Зірковий шлях. Дайджест
11.00, 01.00 Т/с «Випробування
вірністю»
15.20, 19.40 Т/с «Довгий шлях
додому»

СТБ
05.30 Х/Ф «РУСЛАН І
ЛЮДМИЛА»
07.55 «Холостяк - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Караоке на Майдані»
11.40 Т/с «Тест на вагiтнicть»
16.05 «Україна має талант!-7»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 7»
23.10 «Я соромлюсь свого тіла 2»
01.10 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ»
02.45 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.10, 07.40 Т/с «Все тільки
починається»
07.00 Події
12.00 Х/Ф «ШУКАЮ
ПОПУТНИКА»
14.00 Моє нове життя
15.00, 20.00 Т/с «Довгий шлях
додому»
19.00, 03.00, 05.50 Події тижня з
Олегом Панютою
23.50 Великий футбол
01.30, 03.50 Т/с «Мент у законі 4»
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ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 04.15, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.50, 03.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.40, 13.20, 16.45 Т/с «Морський
патруль»
14.20, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.30 Х/Ф «ЦІЛЬ НОМЕР ОДИН»
01.25 Х/Ф «НА ВІДСТАНІ УДАРУ»

МУЗИЧНІ НОВИНИ
ОГОЛОСИЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ
ПРЕМІЇ «YUNA-2015»
navsi100.com

25

березня в Києві пройшла четверта музична церемонія «Yuna» – національна церемонія нагородження найкращих у музичній сфері. Альбомом року
визнано «студійник» «Stones and Honey» українського
колективу «Hardkiss». Усього переможців оголошено в
десяти номінаціях.

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Служба розшуку дітей
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 Kids Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди
крутості»
08.00, 18.00, 02.10 Репортер
08.05, 21.00 Серця трьох 2
17.20, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.25, 05.25 Абзац!
23.05 Х/Ф «ЖИТТЯ ЯК ВОНО Є»
02.15 ППШ-2
03.15 Зона ночі
04.55 25-й кадр

ICTV
05.35 Х/Ф «ЧОРНИЛЬНЕ СЕРЦЕ»
07.10 Антизомбі 08.05 Дістало!
09.10 Громадянська оборона
10.10 Інсайдер 11.10, 13.00 Х/Ф
«11 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
12.45 Факти
13.50 Х/Ф «12 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
16.10 Х/Ф «13 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
18.45 Факти. Вечір 19.15
Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР»
22.15 Х/Ф «ТРИНАДЦЯТИЙ ВОЇН»
00.15 Х/Ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРОБУЛЬЦІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.55 Kids Time
06.05 М/с «Губка Боб Квадратні
штани»
08.00 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.25 Страсті за Ревізором
14.30 Т/с «СашаТаня»
19.00 Х/Ф «МАШИНА ЧАСУ»
21.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.40 Х/Ф «ЛЕГІОН»
01.40 Х/Ф «ПЕРЕГІН»
04.00 Абзац
04.40 Зона ночі

ICTV
05.45 Х/Ф «ЧОРНИЛЬНЕ СЕРЦЕ»
08.30 Х/Ф «ПЕРШИЙ ЛИЦАР»
11.15 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС
У ПОШУКАХ ВТРАЧЕНОГО
КОВЧЕГА» 13.55 Х/Ф «ІНДІАНА
ДЖОНС І ХРАМ ДОЛІ»
16.10 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС І
ОСТАННІЙ ХРЕСТОВИЙ ПОХІД»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС І
КОРОЛІВСТВО КРИШТАЛЕВОГО
ЧЕРЕПА»
22.55 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР»
01.00 Х/Ф «ЦЕНТУРІОН»

НОВИЙ КАНАЛ
07.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
09.20 М/с «Історії Тома і Джеррі»
11.10 М/ф «Воруши ластами 2»
13.05, 15.50 Teen Time
13.10 Єралаш
15.55 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛІВ»
18.10 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР»
21.00 Х/Ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ:
БРАТЕРСТВО КІЛЬЦЯ»
00.30 Х/Ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ:
ДВІ ФОРТЕЦІ»
03.50 Х/Ф «МАШИНА ЧАСУ»
05.20 Зона ночі

Переможцем у престижній категорії «Найкращий
виконавець» став Іван Дорн, який потіснив своїх колег: Монатіка, Віталія Козловського, Арсена Мірзояна
і Макса Барських. Іван третій рік поспіль стає лідером
у цій категорії. Першість у номінації «Найкраща виконавиця» за Тіною Кароль. Позаду неї залишилися
Alloise, Лобода, Альоша, Джамала та Ірина Білик.
Найкращою групою визнали «Скрябін», а Андрію
Кузьменку посмертно надали звання «Найкращий автор текстів». А ось титул «Відкриття року» дістався
етно-електронному колективу «Onuka». Проект Наталії Жижченко і Євгенія Філатова випередив Артема
Меха, «Mozgi», «Клей Угрюмого» і Надію Грановську.
Повний список найкращих на «Юна 2015»:
• Виконавець: Іван Дорн.
• Виконавиця: Тіна Кароль.
• Група: «Скрябін».
• Автор слів: Андрій Кузьменко.
• Відкриття року: «Onuka».
• Альбом року: «Stones and Honey» («Hardkiss»).
• Пісня року: «Stones» («Hardkiss»).
• Композитор: Костянтин Меладзе.
• Відеокліп: «Стіна» («Океан Ельзи»).
• Дует: Лобода і Емін.

ЛІДЕР «АГАТЫ КРИСТИ»
ВЛАШТУЄ В ЛУГАНСЬКУ
РОК-ФЕСТИВАЛЬ

Tablo ID

У

се більше російських артистів починають відверто
підтримувати бойовиків на Донбасі.
Тепер на територію України, де точиться справжня
війна, зібрався приїхати й лідер гурту «Агата Кристи»
Вадим Самойлов.
Рокер очолить журі фестивалю «Рок поза політикою», про що йдеться на сторінці заходу у мережі
«ВКонтакте». «24-25 квітня 2015 року – Фестиваль
«Рок поза політикою», присвячується народу Луганщини. Журі: Вадим Самойлов («Агата Кристи»)», – зазначають організатори.
Нагадаємо, свого часу на Донбас уже навідувалися
Йосип Кобзон, Юля Чичеріна та актор Михайло Пореченков. Наразі усі вони є персонами нон-ґрата в Україні. А дням про бажання приїхати розважити бойовиків заявила й колишня балерина Анастасія Волочкова.

ГІТАРИСТ ГРУПИ «KISS»
БУДЕ СТВОРЮВАТИ
ФІЛЬМИ ЖАХІВ

multikino.com

Д

жин Сіммонс буде брати участь у створенні фільму «Храм», знімання якого стартують влітку.
Музикант і найбільша в світі федерація рестлінгу
«WWE Studios» наразі працюють над спільним проектом – студією «Erebus Pictures». Офіційно відомо, що
«Erebus Pictures» вже працює над трьома фільмами в
жанрі жахів, один з яких і буде називатися «Temple»
(«Храм»).
«Я особливо люблю фільми жахів, тому що цей
жанр ніколи не втрачає інтересу у глядачів. Нетерпеливо чекаю початку роботи в рамках «Erebus Pictures»,
– прокоментував Джин Сіммонс.
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2 квітня 2015 року

КІНОНОВИНКА
Алла САДЕЦЬКА

ЖІНКА І ВІЙНА

«Л що надихає солдатів своїми успіхами

НА ЕКРАНИ ВИЙШЛА СТРІЧКА «НЕЗЛАМНА»

Такий опис кінострічки «Незламна» якщо
й не інтригує, то у будь-якому разі зацікавлює
потенційного глядача. Атож, нечасто українці
знімають своє кіно, яке резонує з актуальним
сьогоденням. До того ж, кіно про власних героїв, на реальних подіях, що робить його особливим.
Хоча «Незламну» всюди рекламують як український продукт, насправді над фільмом попрацювали і росіяни. «Незламною» стрічка іменується лише в Україні, а от у російському прокаті
кіно має назву «Битва за Севастополь».
«Незламна» – повнометражний історикодраматичний та біографічний фільм. В основу сюжету покладено життєвий шлях жінкиснайпера, майора Людмили Павличенко, а саме
– події 1937-1957 років. Творці фільму характе-

ризують його як психологічний байопік про трагічну долю жінки на війні.
Роботу над проектом було розпочато в 2012
році. Наприкінці 2013-го Державне агентство
України з питань кіно надало команді «Незламної» бюджетне фінансування. Знімання відбувалися в 2013-2014 роках в Україні, а
саме: у Києві, Севастополі, Одесі та Кам’янціПодільському.
Людмила Павличенко народилася у Білій
Церкві 1916 року. На початок Другої світової
війни навчалася на історичному факультеті Київського державного університету. Напад Німеччини на Радянський Союз застав дівчину в Одесі
на практиці, і 24-річна Людмила в липні 1941-го
пішла на війну добровольцем. Завдяки спортивним досягненням у стрільбі її було прийнято на
службу як снайпера у 25-ту стрілецьку дивізію.
У жовтні потрапила в Севастополь у складі Приморської армії, що відступила морем з Одеси. У
боях при обороні Севастополя, аж до свого поранення у червні 1942-го, Людмила Павличенко
здобула славу одного з найкращих радянських
снайперів Другої світової війни.
Наприкінці 1942-го Людмилу Павличенко

юдмила Павличенко – жінка-снайпер,

під час Другої світової війни. Її
влучність породжує легенди, її присутність
на полі бою – смертельна небезпека для
ворога. Однак Людмила, яка стала воїном
нарівні з чоловіками, переживає і паралельну
війну – внутрішню. Війну, головним сенсом
якої є любов. За неї жінка готова битися до
кінця, нехай з кожним днем і зростає боязнь
втратити те, що вона вже має…»

АФІША

ЖАДАН ПРИВЕЗЕ
ВОЛИНЯНАМ НОВУ КНИГУ
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КВІТНЯ

Український письменник, перекладач і громадський
активіст Сергій Жадан в рамках всеукраїнського
туру 18 квітня побуває у Луцьку. Літератор презентує
волинянам свою нову книгу віршів та перекладів
«Життя Марії».
Як повідомляють організатори, презентація-дискусія
відбудеться у Волинському обласному театрі ляльок (вул.
Кривий Вал, 18), початок о 17:00.
Вартість квитків у попередньому продажу – 30 грн, у день
заходу – 45 грн. Квитки можна придбати за адресами:
кав’ярня «Кофеїн» (вул. Винниченка, 8), книгарня «Освіта»
(просп. Волі, 8), книгарня «Ключі» (просп. Волі, 2), каса
Волинської обласної філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок: (098) 630-58-12, (099) 618-59-43.

ВІК
ВІКТОР
ПАВЛІК 18
КВІТНЯ
СПІВАТИМЕ
СП
ЛУЧАНАМ
ЛУ

Із клубним концертом 18 квітня до
Луцька приїде відомий український
Л
музикант Віктор Павлік. Своїми
м
новими піснями і старими хітами співак
но
розважатиме публіку пабу «ЛучеSк»
ро
(вул. Крилова, 1).
(в
Початок виступу анонсують на
П
220:00. Вартість вхідного квитка у
передпродажу становитиме 100
гривень. По додаткову інформацію
звертатися за телефоном
(099) 540-55-35.

відрядили в Сполучені Штати у складі делегації
молоді та військових. Вона стала першою громадянкою СРСР, допущеною до Білого Дому, й
навіть затоваришувала з першою леді. На запрошення Елеонори Рузвельт Людмила зголосилася
на турне містами Америки. У своїх промовах
вона надихала американців на відкриття другого
фронту в Європі.
До роботи над кінокартиною долучилася
міжнародна акторська група. Головні ролі зіграли Юлія Пересільд і Євген Циганов. Також
у фільми знімалися Віталій Лінецький, Андрій
Франчук та інші. На роль Елеонори Рузвельт
було запрошено Джеральдін Чаплін, однак зрештою її виконала англійка Джоан Блекхем. Для
актора Віталія Лінецького цей фільм став одним
з останніх, він загинув через кілька тижнів після
завершення знімань.
Критики пишуть, що українському режисеру Сергію Мокрицькому таки вдалося уникнути
ідеологічних спекуляцій, адже його «Незламна»
розповідає насамперед про людей. А це, самі розумієте, у нинішніх україно-російських реаліях
важлива річ.
Із 2 квітня оцінити військову мелодраму про

жінку, якій довелося поєднувати солдатський
обов’язок з особистими пристрастями, зможуть і
лучани. Саме цього дня місцеві кінотеатри обіцяють розпочати прокат «Незламної». Приємного
перегляду!

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«ГЛАВА 27»

(США, Канада, 2006)
Режисер: Дж. П. Шефер
Фільм, який претендував на
те, щоб стати культовою класикою
кіно, але надто зав’яз у трясовинах
рефлексій одного з персонажів.
Втім від того стрічка гіршою, як на
мене, не стала – хіба позбавилася
зайвої масової істерики, як то часто
буває з голлівудським продуктом.
Таємнича історія вбивства Джона
Леннона, одного з найвизначніших музикантів і за сумісництвом
громадських діячів ХХ століття.
Декількаденний зріз життя вбивці
– змінені стани свідомості, в яких перебуває персонаж Чепмена,
Біблія під рукою та томик Селінджера – легкий психічний сумбур,
який закінчується кількома пострілами. Не можу не відзначити
роль Джареда Лето, який спеціально для цього фільму набрав понад 30 кілограмів. Спробуйте, але без зайвих очікувань!

«ГОРОБЕЦЬ»

(Гонконг, 2008)
Режисер: Джонні То
Рідко дозволяю собі дивитися
азійське кіно. Рідко коли щось посправжньому заходить. Цього разу
фільм зайшов легко завдяки відносно простому сюжету та поетиці
картинки з кольорами. Джонні То,
аж ніяк не остання людина східного кіно, має смак і чуття моменту.
І цей його фільм – тільки яскраве підтвердження цьому. Історія
банди кишенькових злодіїв, яких
у Гонконгу на місцевому сленгу називають «горобцями». Усе б нічого
– схеми працюють, гроші течуть невеликим, але стабільним потічком, аж раптом один із наших вуличних «героїв» зустрічає дивної краси жінку. А яка красива жінка без
справжньої таємниці? Мелодраматичний сюжет з кримінальним
тлом та метушливою атмосферою гонконзьких вулиць, – я рекомендував би для любителів якісної екзотики на екрані. Спробуйте.

«ГАГАРІН»

(РФ, 2013)
Режисер: Павло Пархоменко
Перший фільм-біографія Юри
Гагаріна, на який дала згоду сім’я
космонавта. Шаблонна, місцями
затягнута, моментами відверто
пропагандистська стрічка Пархоменка, який має стосунок до
багатьох культових російських
артхаусних фільмів, лишила по
собі неоднозначне враження… З
одного боку – затерті до дір штампи, передбачувані персонажі, з іншого – ненайгірша спроба зробити епохальне кіно з епохальними
обличчями, які творили історію
перед очима в мільйонів «радянських» людей. Передісторія польоту, конкуренція між тими, хто все-таки полетить, і переживання
майбутнього героя, який ще і не підозрює про свої космічні звершення. Пафосно, але цього потрібно повчитися українському кінематографу в якості альтернативи до чергового фільму про плачі
над нашими національними трагедіями. У нас є про кого розказати
і кого показати. І будуть то люди не гірші за Гагаріна. Можна.

«ЛОК»

(Великобританія,
США, 2013)
Режисер: Стівен Найт
Театр одного актора, який всі
85 хвилин фільму веде телефонні
розмови в салоні своєї автівки,
намагаючись втримати вкупі всі
свої життєві конструкції, які помалу починають руйнуватися…
Чи допоможуть герою його навики архітектора та інженера, коли
йдеться про збереження цілісності сім’ї? Надії на сучасну гордість
британського кіно в особі Тома
Харді не підвели. З життям його
персонажа все дуже неоднозначно, а от фільм вийшов на славу.
Чистої води філософія, з якою ми всі так чи так стикалися, коли
випадало робити черговий важливий життєвий вибір. Наполегливо рекомендую.

ÑÀÌÎÐÎÇÂÈÒÎÊ
Дарина ГОГОДЗА
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країна вибрала шлях
європейського розвитку,
де, як не крути, а
міжнародне лідерство має
англійська мова. Уперше про
мовне питання та освіченість
населення України заговорили
під час проведення футбольного
чемпіонату «Євро-2012». Тоді
англійської грамоти почали
активно навчати навіть міліціонерів.
Звісно, у багатьох випадках це була
суто формальність. Спробуйте
підійдіть до хлопця у формі і з
жезлом та запитайте, як проїхати
до певного об’єкта. Результати
навряд чи потішать.
У якості експерименту ми спробували англійською дізнатися інформацію про розклад руху поїздів на залізничному вокзалі міста. В результаті
– зіграли з оператором у пантоміму.
Весело, але на місці туриста хотілося
б інформативнішого спілкування. Не
гарантую, що, наприклад, у Кракові
чи Любліні працівники автовокзалів
або залізниці більш англомовні, втім
потрібно прагнути кращого.
Англійська мова є рідною для 400
мільйонів людей у світі. Втім точну
кількість носіїв мови визначити важко. Дані варіюються до півтора мільярда людей. Різні джерела ставлять
англійську на 2 та 4 місце за кількістю
знавців мови.

З ПЕЛЮШОК
Не секрет, що англійської мови
малюків починають навчати мало не з
пелюшок. Гуртки англійської є у багатьох дитячих садочках. Таке вивчення
має певний сенс. Ця думка ґрунтується на тому, що саме в період зростання
мозку людини навчання найефективніше. Дитина активно наслідує, засвоює інформацію. Недарма кажуть
– наче губка, все вбирає в себе.
Більше того, є твердження, що
діти, які у малому віці починають вивчати кілька мов, краще знають як рідну, так і іноземну. Тому дво- чи трирічну дитину легше навчити мови, аніж
дорослу особу. Інші стверджують, що
опановувати мову потрібно тоді, коли
дитина вже жваво розмовляє рідною.
Спеціалісти кажуть, що, звісно, в
такому віці про часові форми, складні
конструкції чи граматику не йдеться.
Тут легше будувати вивчення мови у
вигляді гри, діалогів, накопичувати
словниковий запас, бавитися зі слова-
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– DO YOU SPEAK
ENGLISH?
– ГА?!

ми, співати, розвивати сприйняття
на слух.
Втім, звичайно, переередовсім треба звертати
ти
увагу на особливостіі
дитини, рівень її розвитку та не змушувати силою опановувати іноземну, коли
малюк лише вчиться
говорити рідною мовою. Для батьків нині є
вибір маленьких шкіл,, де
готують малят до вступу
упу в
перший клас. Втім навчати
авчати
своє чадо можна і самостійно
мостійно
завдяки спеціальній літературі, комп’ютерним програмам
грамам чи
мультфільмам.

ШКІЛЬНА ЛАВА
Нині в Луцьку є кілька шкіл із
гуманітарним ухилом, які спеціалізуються саме на вивченні
нні англійської
мови. Серед них школи та гімназії №1,
4, 5, 14, 18, 19 та 21. Німецьку
ецьку мову поглиблено вивчають у гімназіях
мназіях № 4 та
14.
Загалом, за результатам звітів проведення тестування зовнішнього незалежного опитування, луцькі школярі
повільно, але покращують свій рівень
англійської.
Наприклад, якщо брати до уваги
лише учнів загальноосвітніх шкіл (не
ліцеїв чи гімназій), то в 2012 році 30%
з них набирали від 136 до 150 балів із
200 під час тестування. У 2013 році ця
цифра збільшилася ще трішки й сягнула 31,6%. У 2014 році вона становила 33,3%. Повільна, однак тенденція.
Втім протягом останніх двох років не було учнів загальноосвітніх
шкіл, які набирали б від 195,5 балів
та вище. У 2014 році таких було 2,19%
серед гімназистів і 1,35% – серед учнів
спеціалізованих шкіл. Серед учнів загальноосвітніх шкіл 7% абітурієнтів
показали дуже низькі результати.

Якщо
Як
Я
кщо
а на ліз у в ати
звіти ЗНО 2014 року, то найкращі результати показали Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступеня №1, Луцька
гімназія №18, Луцька гімназія №21
імені Михайла Кравчука.
Узагалі не було найнижчих результатів (від 100 до 123,5 балів) у
школах №5, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19,
20, 21, а також у ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою та
ліцеї-інтернаті. Не було таких результатів і у вечірній школі, втім тут тести
складали лише два учні, які набрали
від 124 до 150 балів.
Втім, як свідчить практика, рівень
англійської вашого школяра залежить
не лише від того, у якій школі він навчається, а й від таланту педагога, наполегливості та старанності учня й
контролю батьків. Нині, скаржаться
батьки, чимало вчителів неуважно
ставляться до навчання дітей. Більшу
увагу готові приділяти на індивідуальних уроках або в ролі репетитора.
Та й учителі нарікають: сучасні

засоби
дозволяють дітям махлювати. Нині мало не у кожного учня є
пристрій з виходом в інтернет, який
дозволяє скористатися перекладачем,
знайти готові тексти, відповіді на завдання.

СВІДОМИЙ ВИБІР
Про дарма втрачені роки та прогуляні уроки англійської чимало людей
починають шкодувати у свідомому
віці. Адже нині роботодавці воліють
бачити в резюме рівень знання англійської не нижчим за середній. Для
тих, хто добре володіє англійською, є
вдосталь можливостей за кордоном.
Наприклад, навчальних програм, стажувань.
При цьому багато з них безплатні,
або й узагалі передбачають виплату
гонорарів, компенсацій проживання,
стипендій. Зрештою, знання мови дозволяє вільно почуватися за кордоном, відкриває терабайти інформаційних матеріалів.
У Луцьку є не одна мовна приват-

20 ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО АНГЛІЙСЬКУ МОВУ

В англійській мові є коректне речення з 8 однакових слів поспіль і без знаків пунктуації: Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo
Buffalo buffalo. Перекласти його можна так: «Бізони з Баффало, налякані іншими бізонами з Баффало, лякають бізонів з Баффало».
Англійське слово slave (раб) має прямий стосунок до слов’ян: у стародавні часи німецькі
племена продавали представників слов’янських
племен у рабство римлянам.
Найкоротше речення в англійській мові складається всього з трьох літер: I am.
А найкоротший осмислений вислів англійською – «Go».
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconios
is – так звучить найдовше слово в англійській
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мові. Це медичний термін, що позначає одне з захворювань дихальних шляхів.
Англійське слово «set» є рекордсменом за
кількістю значень: 44 основні значення для
дієслова, 17 основних значень для іменника і 7
основних значень для прикметника!
В англійській є чотири слова, які не мають
жодної рими: month, orange, silver, purple.
«Almost» – найдовше слово англійської мови,
в якому всі букви розташовані в алфавітному
порядку.
Слово «queue» – єдине слово, вимова якого не зміниться, якщо прибрати останні чотири літери.
Англійська мова, всупереч усталеній думці, –
не найпоширеніша мова в світі! Пальму першості тримає китайська, друге місце за іспанською,
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ну а англійській належить лише скромна бронза.
В англійській мові назви всіх континентів
закінчуються на ту ж літеру, з якої починаються.
Англійська мова – аж ніяк не «бідна», як то
прийнято вважати! За підрахунками вчених, словниковий склад англійської мови є найбільшим у світі і налічує близько 800 тисяч слів.
Американський президент Бенджамін
Франклін зібрав понад 200 синонімів слова «п’яний» (англ. drunk), включаючи такі «шедеври», як «cherry – merry», «nimptopsical» і «soaked».
Слово «typewriter» – найдовше слово, яке
можна набрати на клавіатурі в одному
(верхньому) ряду.
«E» – найчастіша літера в англійській мові.
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на школа. Середня вартість заняття у
групах коштує близько 40-50 гривень
за урок. Індивідуальні курси дорожчі
90 гривень. У багатьох є можли– 60
60-90
вість занять
з
через Skype, у групах із
різним рівнем знань.
Вті
Втім сучасні технології і наполеглив
легливість дозволять вдосконалити
мову і без фінансування. Було б бамов
жання! Особливо, якщо вивчаєте
ж
не з нуля, а є певний шкільний
н
фундамент. Нині є вдосталь
сайтів для вивчення англійської
мови, які абсолютно безплатні.
м
Тут можна знайти як програмиТ
тренажери, вправи з граматики,
тр
аудіо- та відеоуроки, подкасти, які
ауд
можна завантажити на мобільний
можн
телефон чи в плеєр. Окрім цього, для
телеф
опанування мови радять читати адапопанув
товані книжки, переглядати серіали чи
фільми. Любителям музики можна вифільми
мову завдяки запам’ятовуванню
вчати м
текстів пісень.
Окрім цього, є спеціальні соціальОк
мережі для спілкування з носієм
ні мер
мови, аадже це один з найкращих спострах розмови та розсобів подолати
п
говоритися.
говори
Наприклад, є сервіс Interpals
На
(interpals.net), де можна познайоми(interp
тися з носіями більш як 100 мов або
навчити охочих української. Серед
ж навч
популярних мереж, які допомагають
популя
попрактикуватися і знайти «друзів зао
попрак
листуванням», – Mylanguageexchange,
листув
Sharedtalk.com, livemocha.com та інші.
Sharedt
Знайти «живого» американця
Зна
можна в центрах «Вікно в Америку»,
підтримує уряд США. У Луцьку
які під
такий розташований у Волинській обласній бібліотеці імені Олени Пчілки.
проводять різноманітні заходи,
Тут пр
мета яких – спілкування між українцями та американцями. У бібліотеці
можна переглянути фільми іноземною мовою (щонеділі о 14:00). За підтримки цієї ж бібліотеки з ініціативи
ВОГО «Фундація розвитку громад»
та ДП «Волинська сортова компанія»
в місті з 1 квітня організовують безплатні курси англійської. Для отримання більш детальної інформації та
для реєстрації на тестування радять
звертатися за телефонами: +38 (0332)
74-02-32 та +38 (067) 334-26-65.
Кілька місяців тому вдосконалити
англійську можна було і в мормонів,
які проводили курси. Нині більшість
американців у зв’язку з політичною
ситуацією покинули Україну. Втім наполегливі учні можуть знайти носіїв
мови серед іноземців-студентів. Головне – бажання.
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Англійські слова «salary» (заробітна плата) і «salad» (салат) походять від латинського «sal» (сіль). Перше слово виникло через те, що
римським солдатам видавали дозвіл на купівлю
солі, а друге – через те, що римляни любили солити зелень.
Крапка над літерою i називається «tittle»
(«крапелька»).
Англійською написано понад 70 % сторінок в інтернеті.
У штаті Іллінойс в США незаконно говорити англійською. Офіційно визнаною мовою
є «американська».
Поки ви читаєте цей текст, 700 мільйонів
осіб в усьому світі вивчає англійську мову.
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За даними сайта www.osvita.org.ua
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ВІЛЬНА БОРОТЬБА

ЄВРОПУ ДЛЯ «ВОЛИНІ»
МОЖЕ ВІДКРИТИ ЛУГАНСЬК

ПЕРШИЙ У 2015 РОЦІ ДОМАШНІЙ ПОЄДИНОК «ХРЕСТОНОСЦІВ» ІЗ
ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ ДАСТЬ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ, ЧИ БУДЕ
КОМАНДА НАДАЛІ ПРЕТЕНДУВАТИ НА ВИХІД В ЛІГУ ЄВРОПИ

ВОЛИНЯНКИ
БЕРУТЬ МЕДАЛІ В
ОЛІМПІЙСЬКИХ
КАТЕГОРІЯХ
Назар ТРИКУШ
На молодіжному Чемпіонат Європи з видів боротьби дві вихованки Волинської школи вищої
спортивної майстерності увійшли у призери.
У польському місті Валбжих європейську
«бронзу» виборола Оксана Гергель. У ваговій
категорії 60 кг волинянка у малому фіналі перемогла болгарку Вікторію Бобеву.
Золоту нагороду з європейської першості
привезла ковельчанка Лілія Горішна. У категорії 53 кг вона перемогла у всіх трьох сутичках.
У фіналі дівчина здолала білоруську спортсменку Ірину Курочкіну – 13:2.
У загальнокомандному заліку Україна посіла третю сходинку, поступившись білорусам
та росіянам.
Велоспорт

ЗА ТРИ ДНІ В
БАЛКАНСЬКИХ ГОРАХ
– СРІБНА МЕДАЛЬ
Луцька велогонщиця Яна Беломоїна фінішувала другою на рейтинговій велогонці класу маунтенбайк «SALCANO MTB CUP – VOJVODINA»,
що відбулася у сербській Воєводині.
Перемогла у змаганнях місцева спортсменка Йована Црногорац (1:29:46). Від лідера
перегонів волинянка відстала на чотири хвилини (1:33:56). Бронзову нагороду отримала
представниця Росії Анна Коновалова (1:38:57).
«До змагань я підійшла не в оптимальній
формі, бо після хвороби була. Тому й не виграла.
Програма перегонів тривала три дні. На жаль, з
погодою пощастило тільки в останній день, а
два перші ми їхали у сильний дощ, і болото по
коліна місцями було», – розповідає Беломоїна.
Зазначимо, у світовому рейтингу UCI
Ranking Яна Беломоїна посідає 17 місце. Перед
сербськими стартами на Закарпатті вона завоювала ще дві золоті медалі Чемпіонату України.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРЕД 18 ТУРОМ
М Команда

І

В Н П

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

17
17
17
17
16
17
17
17
17
16
17
17
17
17

14
12
11
8
6
7
5
6
4
3
4
1
1
3

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

PМ

3 0 42 - 7
2 3 43 - 10
4 2 32 - 11
3 6 24 - 19
6 4 26 - 24
3 7 24 - 29
7 5 17 - 16
4 7 15 - 38
7 6 18 - 21
8 5 14 - 15
3 10 13 - 30
7 9 11 - 25
4 12 14 - 37
5 9 12 - 23

О

45
38
37
27
24
24
22
22
19
17
15
10
7
5

* З ФК «Карпати» (Львів) знято очок: 9. Згідно
з рішеннями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.
Волинь і Зоря через рік після останньої зустрічі
у Луцьку змінилися. Лучани оновили склад,
луганчани – прописку.

Павло ФІЛОНЮК

М

атч 18 туру між «Волинню» та
«Зорею», який відбудеться у неділю,
5 квітня, на луцькому стадіоні
«Авангард», стане центральним у турі. В
очному двобої зійдуться конкуренти у
боротьбі за 4 місце в турнірній таблиці,
яке дозволяє претендувати на участь у Лізі
Європи.
Статистика матчів між суперниками свідчить про безкомпромісність їхніх стосунків. Із
23 матчів у чемпіонатах України 9 виграли лучани, 10 – луганчани, в 4 поєдинках фіксувалася
нічия. Різниця голів однакова: 36:36. Цікаво, що
жодного разу в матчах між цими суперниками не
фіксувалася суха нічия – голи були завжди.
У матчі першого кола в Запоріжжі було зафіксовано перемогу «Волині» 2:1, яку гостям приніс
ефектний і точний удар Редвана Мемешева.
«Зоря» розпочала весняну частину з двох перемог та поразки. У Запоріжжі були биті «Олім-

матчу вона ще погіршилася. Хоча у старанності
нашому Саші Кобахідзе та всій команді Грузії
пік» (5:1) та «Чорноморець» (1:0), а в Дніпропене відмовиш. Коба зіграв усі 90 хвилин матчу, а
тровську на ганебному газоні «Метеора» «Зоря»
розвалилися грузини наприкінці першого тайму,
поступилася «Іллічівцю» 1:2. «Волиняни» ж по
коли пропустили двічі – 0:2.
разу виграли («Карпати» 2:0),
Майкл Бабатунде не грав у
МАТЧІ 18-го ТУРУ першому спарингу своєї націопрограли («Дніпро» 0:5) й зіграли у нічию («Чорноморець»
нальної команди проти Уганди
3 квітня (п’ятниця)
1:1).
(нігерійці програли 0:1), а от у
Олімпік – Говерла, 17.00
У складі обох команд на
другому на виїзді проти сильної
4 квітня (субота)
ігри збірних викликалися гравкоманди ПАР зіграв увесь друМеталіст – Металург Д, 14.00
ці основного складу. Луганчани
гий тайм, під час якого нігерійці
Чорноморець – Динамо 17.00
Руслан Малиновський і Пилип
зрівняли рахунок – 1:1.
Ворскла – Дніпро 17.00
Будківський грали за збірну
Перед матчем 18-го туру
5 квітня (неділя)
України (останній, до слова,
обидві команди мали довгу
Волинь – Зоря, 14.00
найкращий наразі бомбардир
паузу, яку заповнили тренуІллічівець – Шахтар 17.00
«Зорі» в чемпіонаті – 4 голи).
вальними матчами. Луганчани
Металург З – Карпати 19.30
«Волиняни» Бабатунде, Кобахіпоступилися аматорському «Індзе та Бікфалві викликалися до
гульцю» 0:1 і виграли у «Россо
лав збірних Нігерії, Грузії та Румунії.
Неро» 6:0. Лучани ж тренувалися на аматорських
Александр Кобахідзе та його збірна на пере«Малинську» (8:0) та «Демні» (4:1) й першолігоповненому тбіліському стадіоні ім. Бориса Пайвому «Тернополі» (5:0).
чадзе тримала іспит у матчі проти чинних чемОтож, чекаємо 5 квітня і битви за четверте
піонів світу збірної Німеччини. Ситуація в групі
єврокубківське місце в турнірній таблиці. ПочаД не дуже приваблива для грузинів, а після цього
ток гри на «Авангарді» – 14.00.

ХМАРИ НАД «ВОЛИННЮ»
Тим часом стали відомі масштаби ймовірного фінансового лиха,
яке може спіткати «Волинь». Цього
тижня «Українська правда» опублікувала перелік фінансових претензій УЕФА до українських клубів.
Найменше їх до «Динамо», «Шахтаря», «Ворскли», запорізького «Металурга» та донецького «Олімпіка».
Серед клубів, які найбільше завинили грошей гравцям, є і «Волинь».
Усі перераховані в звіті УЕФА футболісти прийшли до клубу під час
ери Дем’яненка, навесні 2013 року
почали накопичуватися борги, з
приводу яких клуб і гравці судилися. Як видно з документа, «Волинь»

програвала у судах, тому сукупно
борг тільки згаданим у ньому 10
футболістам дорівнює приблизно
800 тисяч доларів.
Цікавою фігурою у списку
боржників є такий собі Микола
Наконечний. Він зіграв за «Волинь» тільки один тайм у матчі

молодіжних команд, а борг йому із
зарплати складає …52 тисячі доларів. Колишній гравець грузинської
«Гагри», якого привів у Луцьк вже
колишній тренер дубля Анатолій
Пісковець, у такий спосіб ледь не
переплюнув бразильця Ежидіо. За
нього «Дніпро» виклав 2,5 мільйо-

ни, хлопець зіграв 5 матчів і втік до
Бразилії, не дочекавшись першої
зарплатні в Україні. Відтак один
тайм його гри коштував Ігорю Коломойському півмільйона доларів.
Як залагоджуватимуть у клубі
проблему із боргами, з’ясується
вже найближчим часом. У вівторок в Києві відбулася неформальна зустріч перших осіб клубів УПЛ,
присвячена і фінансовим проблемам, і формату майбутнього чемпіонату. Схоже, що на ній кардинальних рішень ухвалено не було, хоча
очільник «Волині» Віталій Кварцяний пропонував суттєво зменшити
членські внески для клубів.
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СУДОКУ

ПРАВИЛА

Ігрове поле складається з квадрата
розміром 9×9, розділеного на менші
квадрати із стороною 3×3 клітинки. Таким
чином, все поле налічує 81 клітинку. У деяких
з них вже на початку гри розташовані числа
(від 1 до 9). Залежно від того, скільки клітинок
вже заповнено, конкретну судоку можна
віднести до легких або складних.
Мета головоломки – треба заповнити
вільні клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку, в кожному стовпці і в
кожному малому квадраті 3×3 кожна цифра
зустрічалася лише один раз. Правильна
головоломка має лише одне рішення.

2 квітня 2015 року
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АНЕКДОТИ
Мабуть, мій кіт у минулому житті
був сепаратистом із Донбасу. Він із задоволенням се..е мені в тапки, але поїсти теж біжить до мене, а якщо не погодуєш – здіймає страшенний вереск.
Я уже такий дорослий, що цього
року планую купити собі не модну, а
теплу куртку.
– Лікарю, невже все аж так погано?
– Та чому? Я, наприклад, за вашим
випадком кандидатську дисертацію захищаю.
Якби жінки супроводжували свої
натяки субтитрами, їхнє особисте життя могло б значно покращитися.
Дурість набагато розмаїтіша за розум. Бо правильна відповідь одна, а неправильних – скільки завгодно.
Кохана, ти на фото однозначно виходиш кращою, ніж у житті. Може, це
просто тому, що на світлинах мовчиш?
Коли вже Путін знову помре? Хочеться кілька деньків пожити спокійно.
Мені вже скоро 30 років, а я досі не
знаю, ким хочу бути, коли виросту.
– Я витратила на тебе свої найкращі роки!
– Та вони тому й були найкращі, що
ти їх витратила на мене.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 26 березня 2015 року
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арія – власниця бару.
Одного прекрасного
дня вона розуміє, що
практично всі її клієнти –
безробітні алкоголіки, тому
вона більше не може тримати
бар, інакше розориться. Щоб
врятуватися, пані придумує
новий маркетинговий план,
відповідно до якого її клієнти
можуть пити зараз, а платити
пізніше.

М

Вона починає записувати кількість
випитого в спеціальні книги, тим
самим надаючи клієнтам кредит.
Про стратегію Марії «Пий зараз, а
плати згодом» починає ширитися
добра слава, і в результаті у барі
Марії збільшується потік клієнтів.
Незабаром її наливайка показує
найбільші обсяги продажів у місті, а
перспективи цілком райдужні.
Надаючи своїм клієнтам свободу,
Марія не зустрічає жодного опору
й регулярно суттєво збільшує ціни
на найпопулярніші напої – вино і
пиво. Отже, збільшується і обсяг
продажів бару Марії.
Молодий президент місцевого
банку розуміє, що ці борги клієнтів
являють собою цінний майбутній
актив, тому збільшує для Марії
кредитування. Він не бачить
жодних причин для занепокоєння,
оскільки в якості застави у нього є
борги алкоголіків.

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» У FACEBOOK

ІСТОРІЯ ОДНОГО ДЕФОЛТУ,
АБО ПРО НЕБЕЗПЕКУ ХАЛЯВИ

У штаб-квартирі банку трейдериексперти вигадують спосіб
заробити величезні комісійні,

трансформувавши ці борги
клієнтів у «Бухалооблігаціі»
й «Алкооблігаціі». Згодом ці

активи починають торгуватися
на міжнародних ринках цінних
паперів.
Нові інвестори не до кінця
розуміють, що цінні папери,
які їм продали як облігації з
найвищим рейтингом, насправді є
боргами безробітних алкоголіків.
Ціни на папери далі ростуть, й
активи скоро стають найбільш
популярними і розкуповуваними у
провідних брокерів Європи.
Одного прекрасного ранку, навіть
при тому, що ціни на облігації і далі
йдуть угору, менеджер із ризиків
того ж місцевого банку вирішує,
що настав час вимагати платежі
з боргів, які нагромадилися до
того часу в барі Марії. Банкір
повідомляє їй про час «Х».
Жінка починає вимагати гроші
у своїх алкоголіків, але оскільки
вони практично всі безробітні,
алкоголіки не можуть повернути
алкокредити. Оскільки Марія не
може виконувати свої кредитні
зобов’язання, вона змушена
оголосити дефолт. Тепер вона
банкрут.
Бар закривається і 11
співробітників втрачають

роботу. За одну ніч «Бухало»
і «Алкооблігації» втрачають в
ціні 90 відсотків вартості. Це
знищує банківську ліквідність
і перешкоджає випуску нових
позик, тим самим заморожуючи
кредитування і всю економічну
активність у місті.
Постачальники для бару Марії
стикаються з потребою списання
безнадійних боргів і з’ясовують,
що втратили понад 90 відсотків від
передбачуваної вартості облігацій.
Постачальники вина також
оголошують банкрутство,
закриваючи сімейний бізнес,
який годував три покоління.
Постачальника пива бару Марії,
який потроху банкрутує, викуповує
конкурент, який негайно закриває
місцевий пивзавод і звільняє 150
робітників.
На щастя, банк, брокерські
фірми і їх керівництво врятовані
багатомільярдним кредитним
пакетом від своїх дружків в уряді.
Кошти на ці кредити було знайдено
шляхом обкладення податками
середнього класу, який працює і
жодного разу не зазирав у бар до
Марії…

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 3 – 9 КВІТНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

Євгеній Ткачук (7 квітня 1970 р.)
Безсрібник
Вас зачекаються у гості улюблені бабусі й забуті всіма дідусі. Погомоніть з ними, розпитайте про гречку і нові лавочки. Будьте їм вірним порадником та
уважним слухачем, а зорі вже якось зметикують
так, щоб ви вчасно наснилися своїм друзям.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

Сергій Дружинович (11 травня 1979 р.)
Правий хук
Весняна депресія не навіюватиме, навпаки – навколо стільки гордієвих вузлів, що на всіх бракує
дамоклових мечів. Можливі варіанти у політорієнтуванні. А ще доведеться замирювати друзів.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Роман Іванюк (13 червня 1983 р.)
Спиртометр
Розливайте і вам віділлється. Ризик набадяжити
нівелюється гігантськими планами та політичною
доцільністю. Не ліпіть старі етикетки на нових
друзів.

РАК (22.06 – 23.07)

Олена Голєва (11 липня 1980 р.)
Швачка-адвокатеса
У всьому переслідуватимете холодний розрахунок, а всі справи, за які братиметеся, будуть важкі,
поважні та нудні. Навідайте особистого ріелтора,
він мусить і далі клопотатися новою елітною і водночас вже овіяною духом часу нерухомість.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

Володимир Пащенко (4 серпня 1972 р.)
Медіамагнат
Жодні вітри змін не змінять ваше почуття власної
величі, цінності та «непокобєлімості». Зорі, втім, радять згадати про молодих і незаангажованих, яких
ви колись віддали у рекрутство. Хай як дивно, саме
вони прийдуть на допомогу у скрутну годину.

ДІВА (24.08 – 23.09)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)
Мерчик
Жорстокий, холодний і бездушний, мов айсберг,
тиждень. Вдома читатимете Макіавелі, на роботі
втілюватимете тиранські замашки. Знову підкинуть
кілька кухлів проблем невинні, здавалося б, витівки
дітей.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Ігор Алексеєв (1 жовтня 1972 р.)
«Розрулювач»
Якщо вам і далі говоритимуть, що цінують вашу дружбу, отже, з десяток доносів начальству на вас уже написано. Є шанс опанувати нову, незвідану Терезамиекспериментаторами професію. Ймовірно, це буде
носіння камуфляжу, ймовірно, без понтування.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Костянтин Зінкевич (8 листопада 1970 р.)
Волонтер
Настав час для скорпіона – агресивного оптиміста. І
далі «діставатимете» людей, піклуючись про інших.
Кажуть, що саме благодатна пора стратегічно спланувати життя хоча б на півроку. Озирніться навколо
– і команди не побачите.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Галина Падалко (24 листопада 1995 р.)
«Шустериха»
Нарешті матимете власну думку про все навкруги,
але буде небезпека змінювати її сім разів на тиждень. Після перших успіхів голова запаморочилася,
тому мусите зіграти першу скрипку без фальші та
не озираючись на диригентів.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Сергій Рижков (14 січня 1976 р.)
Сам собі оборона
З колегами дружитимете вибірково. Не за гроші, а
за переконаннями. Таргани у ваших думках заплуталися у власних сумнівах. Зорі радять забути про
соцмережі й почати з чистого аркуша. Як колись, у
давні добрі часи.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Антон Сосновський (18 лютого 1982 р.)
Лобіст
Період змін і сподівань. Підноситися до колишніх
висот не варто, а от прозондувати ґрунт саме час.
Щось підлити, інше викорчувати, комусь щось розсадити… Весна, знаєте.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Сергій Мартиняк (4 березня 1971 р.)
Півник
На людях будете занадто нудним, годинами говоритимете про себе, не помічаючи інших. Знімете останню сорочку, але не з себе – з ближніх своїх, бо настали непевні часи. Страхуйтеся від ризиків – падати
тоді будете на вчасно підстелене сіно.

