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ФАЄРИЧНЕ ВИДОВИЩЕ
УЛЬТРАС
«ЗАБИЛИ» НА
ЧВАРИ І ВИБИЛИ
СОБІ СВОБОДУ
У ці місяці чи не щотижня
країна проходила через
«точки неповернення». По
тому проти влади щоразу
піднімалося все більше
громадян. 16 січня стало
точкою вододілу і для
футбольних фанатів. Наче
фаєри на стадіоні, за кілька
днів запалали червоними
точками тривоги усі
клуби УПЛ.
Події січня – справжня
революція у фанатському
середовищі, наслідки якої
будуть відчутні вже за кілька
тижнів. Ультрас українських
клубів об’єдналися проти
влади і тітушок.

стор.

РЕВОЛЮЦІЯ НА ВОЛИНІ:
ЩО ДАЛІ?
Волинь стала однією з перших областей України, де тиск
Євромайдану на облдержадміністрації дав результати.
Так, 24 січня під стіни Волинської ОДА прийшло кілька
тисяч мітингувальників, які стали вимагати відставки
голів облради та місцевої адміністрації.
Зрештою їм це вдалося. Проте, на відміну від інших
областей, це відбувалося не шляхом штурму, биття вікон
чи спалення меблів, а в ході переговорів.
стор.

7

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ЛУЦЬКОГО ЗООПАРКУ:
НЕВЖЕ ФАЛЬСТАРТ?
Про те, що Луцьк має шанс отримати європейські
кошти на реконструкцію зоокуточка, заговорили ще
у 2011 році. Вже у червні 2013-го виконком міськради
затвердив проектно-кошторисну документацію
реконструкції звіринця. А міський голова обіцяв,
що роботи розпочнуться у жовтні. І вони наче
розпочалися, але у тому то й річ – наче… стор.

10

4

ЩО ЛУЧАНИ ДУМАЮТЬ
ПРО ЄВРОМАЙДАН
Євромайдан змінив українців, підірвав і без того
непевний авторитет влади й змусив кожного
замислитися над своїм майбутнім у цій країні. Принаймні
хочеться вірити, що після цих подій українці стануть
небайдужими до того, що відбувається навколо.
стор.
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ІНІЦІАТИВА

ПЛОЩУ БІЛЯ РАЦСу
ХОЧУТЬ НАЗВАТИ
ПЛОЩЕЮ ГЕРОЇВ
МАЙДАНУ
Тетяна ГРІШИНА

Пропозицію назвати площу біля РАЦСу, що на
проспекті Соборності в Луцьку, площею Героїв
Майдану, вніс депутат Луцької міської ради
Сергій Григоренко.
Уперше пропозиція перейменувати одну з
вулиць пролунала 26 січня під час Народного віче
в Луцьку. Тоді депутат Волинської обласної ради
Ігор Гузь зазначив: «Це важливе рішення, бо ті
хлопці, які віддали свої життя за нас, за Україну,
незважаючи на те, що це були вірменин, білорус
і ще близько двадцяти неідентифікованих, вони
мають бути увіковічені у пам’яті кожного, бо вони
помирали за нас».

СПРАВУ ЛУЦЬКИХ ЄВРОМАЙДАНІВЦІВ ЗАКРИЛИ
Тетяна ГРІШИНА

Луцький міськрайонний
суд 25 січня ухвалив
рішення про закриття
кримінального провадження
стосовно шести учасників
Євромайдану.
У кримінальному провадженні фігурували Майя Москвич, Микола Собуцький, Сергій Григоренко, Богдан Шиба,
Володимир Бондар та Ігор Гузь.
«Хроніки Любарта» писали
(див. №1), що їх підозрювали у
закликах до дій, які загрожують
громадському порядку, хуліганстві та захопленні державних
або громадських будівель чи
споруд. А саме – 2 та 3 грудня
згадані особи нібито блокували
приміщення Волинської облради, виносили портрети Віктора
Януковича, продірявлювали їх.
16 січня 2014 року Верховна
Рада України ухвалила зміни до

КАДРИ

Закону України «Про усунення
негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які
мали місце під час проведення
мирних зібрань». Під дію цього
закону, що передбачає закриття
кримінальних проваджень, потрапляють і учасники справи.

У ВИКОНКОМІ НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Тетяна ГРІШИНА

Склад Луцького виконавчого комітету
змінився: позбулися крісел Ірина
Констанкевич та Юрій Бондарук.

Сергій Григоренко просить перейменувати не
лише площу, а й зупинку громадського транспорту біля РАЦСу. Оскільки житлових будинків на
площі немає, то проблем з переоформленням документів у жителів виникнути не повинно.
Депутати таку ініціативу підтримали. Тим
паче, що на площі в перспективі має бути
пам’ятник Степанові Бандері. Тепер свої пропозиції і думку має надати управління архітектури
та містобудування міської ради. Далі його розглянуть постійні депутатські комісії, а остаточне
рішення ухвалить сесія міськради.
«Прошу таким чином підтримати борців за
волю і незалежність України», – зазначив Сергій
Григоренко.

НЕ ДО СМІХУ

З «АВЕРСУ» ПРОСЯТЬ
ЗАБРАТИ ВИСТУПИ
РОСІЙСЬКОГО ШОВІНІСТА
Тетяна ГРІШИНА
Депутат Луцької міської ради Олександр Пиза
звернувся до президента корпорації ТРК «Аверс»
Олега Величка з проханням зняти з ефіру
телебачення виступи Михайла Задорнова.
Своє прохання у вигляді депутатського запиту
Пиза озвучив 29 січня під час сесії Луцької міської
ради.
Він пояснив ініціативу тим, що комік зневажливо висловлювався про український народ, а
тому його не варто показувати глядачам.
«Звертаюся до вас з особистим проханням не
транслювати виступи російського коміка Михайла
Задронова (Пиза пояснив, що навмисне так змінив
прізвище. – ХЛ. ), шовініста, який не посоромився
і не побоявся відверто показати свою неповагу
до України в інтерв’ю, назвавши наших патріотів
«єврохохлами», та зневажливо говорив про події
на майдані й у нашій державі», – зазначив Пиза.

Щоправда, у захисту і обвинувачування було різне трактування закону.
«Ми подавали клопотання
про те, аби закрити справу у
зв’язку з відсутністю складу злочину. А прокурор подав клопотання про те, аби звільнити від
кримінальної відповідальності,

а після того закрити справи», –
пояснив Богдан Шиба.
Луцький міськрайонний суд
вирішив звільнити учасників
від відповідальності та закрити
кримінальне провадження.
Чи можна в подальшому застосувати подібну практику до
учасників Євромайдану, проти
яких в різних містах України завели кримінальні провадження
за фактом захоплення будівель
та участі у масових заворушеннях, на думку Шиби, залежить
від результату революції.
«Якщо переможуть Майдан та Україна, то, без сумніву,
ці люди будуть звільнені та реабілітовані. Тому що вони не
тільки не злочинці, а й поважні
громадяни, які виконують Загальну Декларацію прав людини, якою передбачено, що у випадку, якщо закони у державі не
захищають права і свободи громадян, то народ має право на
повстання», – зазначив Шиба.

Зміни до складу виконкому відбулися
рішенням Луцької міської ради 29 січня.
Завідувач кафедри української літератури Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки та водночас заступник голови благодійного фонду
«Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк» Ірина Констанкевич стала депутатом Луцької
міської ради, а ця посада не сумісна з членством у виконкомі. Її замінив Орест Маховський.

Новий член виконкому родом з Горохівського району. Він проживає у Луцьку,
має освіту економіста. Працював у Волинському державному університеті імені Лесі
Українки, податковій інспекції. З 2009 до
2013 року був начальником відділу молодіжної політики та соціальної роботи СНУ
імені Лесі Українки. З 2013 року працює у
Благодійному фонді «Фонд Ігоря Палиці –
Новий Луцьк». Нині є виконавчим директором фонду і за сумісництвом – викладачем
кафедри економіки та безпеки підприємства СНУ імені Лесі України.
Окрім цього, на підставі звернення
фракції «Батьківщина» депутати проголосували за виведення зі складу виконкому

ПІКЕТ

СТАРА СПРАВА

НА ВОЛИНІ ПІД ОФІС
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
ПРИНЕСЛИ «КРОВ» І ВОДУ

ПОДВІЙНА СМЕРТЬ
У ГОТЕЛІ «СВІТЯЗЬ»
ПОВТОРИЛА МОТИВИ
«РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТИ»
Анна РОСТОВА
Серб та полячка, яких знайшли рік тому
застреленими в луцькому готелі, за версією
слідства, повторили шекспірівську історію.
Як відомо, 18 січня 2013 року в готелі «Світязь» у номері 421 виявили трупи двох іноземців: 68-річного серба Велічковіча Ратко та
16-річної полячки Олівії Янковської. Обоє померли від вогнепального поранення у голову.
ЗМІ повідомляли, що між убитими був інтимний зв’язок. Розслідування встановило, що
17 січня 2013 року в проміжок часу з 17 до 20
години Велічковіч Ратко з револьвера іноземного виробництва марки «Smith&Wesson» калібру 10,4 мм одним пострілом поцілив подрузі
у голову.
Зброю та шість патронів до неї чоловік придбав незаконно. Після вбивства неповнолітньої
чоловік вкоротив собі віку, вистреливши собі у
скроню. Який мотив спонукав до цього чоловіка, навряд чи стане відомо.
Незважаючи на низку версій, саме версії
самогубства та вбивства притримувалося слідство, базуючись на висновках експертиз та показах свідків. Відтак кримінальне провадження
закрили, повідомили у прес-службі міліції.

підприємця Юрія Бондарука. Його замінили Олегом Крижанівським, який є заступником гендиректора ТзОВ «Пакко Холдинг».
Олег Крижаніський родом з ІваноФранківська, виріс у Луцьку, одружений. В
1998 році почав співпрацю з групою компаній «Пакко Холдинг». З 2006 до 2011 року
був депутатом Волинської обласної ради,
член ВО «Батьківщина» з 2004 року.
Методи зміни членів виконкому розкритикував депутат Андрій Осіпов. Він
висловився, що доводиться голосувати навмання, адже кандидатури не розглянули
усі постійні комісії Луцької міської ради.

Анна РОСТОВА
Членів Партії регіонів у Волинській області закликали здати партквитки та очистити свою совість.
Акція «Міст правди» відбулася 29 січня біля приміщення офісу Партії регіонів у Луцьку.
Її учасник Михайло Шелеп розповів, що участь в акції взяли близько двох десятків людей. Активісти принесли на пікет два відра: одне з «кров’ю» (вода з червоною фарбою), інше – з водою.
Це символізувало вибір: продовжувати членство в партії чи в ці дні після Водохреща, коли вода є особливо святою, очистити совість, залишити лави регіоналів.
Активісти вимагали від членів партії здати квитки, а саму політичну силу – заборонити законодавчо. Втім до мітингувальників ніхто не вийшов.
Потому активісти розвісили на пішохідному мості, що з’єднує вокзал та ТЦ «Караван», плакати з написами «Партія регіонів убиває людей» та «Час вибирати: або
вийти з Партії регіонів заради Миру, або далі воювати зі своїм Народом».

РОТАЦІЇ

У ЛУЦЬКІЙ РАДІ НОВА ГРУПА
Тетяна ГРІШИНА
У Луцькій міській раді створили
нову депутатську групу «Новий Луцьк»,
до складу якої увійшли п’ять депутатів.
Про створення групи оголосив
луцький міський голова Микола Романюк 29 січня під час сесії міської ради.
До складу нової депутатської групи

увійшли депутати Тарас Бас, Микола
Дендіберін, Ірина Констанкевич, Ігор
Поліщук та Віталій Кварцяний. Очолює групу Ірина Констанкевич. Таким
чином, можна говорити про посилення
впливу нардепа Ігоря Палиці, адже, як
відомо, Ірина Констанкевич представляє інтереси його фонду.
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ХРОНІКИ ЄВРОРЕВОЛЮЦІЇ

19 СІЧНЯ

Під час віче на київському Євромайдані виступи опозиціонерів
освистують, вимагаючи назвати ім’я
лідера. Віталій Кличко заявляє про
потребу проведення дострокових
президентських виборів. А Арсеній
Яценюк бачить необхідність у створенні Народної ради, висловлення
недовіри та відставки Віктора Януковича та створення нової Конституції. Не отримавши від опозиції ім’я
єдиного кандидата, автомайданівці
пішли до стін Верховної Ради, втім
на вулиці Грушевського дорогу заблокували бійці внутрішніх військ,
почалася сутичка. З боку міліціонерів летять світло-шумові гранати
та гумові кулі, від євромайданівців
– бруківка та коктейлі Молотова. За
першу добу протистояння по допомогу до медиків звернулися 24 постраждалі, травми отримали чотири
журналісти. На переговори в резиденцію у Межигір’я до президента
їде Віталій Кличко. Янукович створює робочу групу під керівництвом
секретаря РНБО Андрія Клюєва для
врегулювання конфлікту. Цього ж
дня у Луцьку на віче люди приходять
у масках та касках на знак протесту
проти законів, ухвалених 16 січня.
Лучан мобілізують на Київ.

20 СІЧНЯ

Львів’яни, рівняни, лучани,
івано-франківці починають блокувати виїзд внутрішніх військ та
«Беркута» на Київ. У столиці міліція
затримує людей просто на вулиці,
їм «шиють організацію масових заворушень» навіть за купівлю бензину. З’являється інформація про
знущання «Беркута»: зі слів одного
з постраждалих, бійці роздягають
людей, обстрілюють гумовими кулями. Кількість постраждалих вимірюється сотнями. Рада ЄС, США
висловлюють занепокоєння ситуацією в Україні. «Беркуту» офіційно

дозволяють застосовувати вогнепальну зброю. З’являється думка,
що військові прицільно стріляють у
журналістів.

21 СІЧНЯ

Закони України від 16 січня публікують офіційні газети. Невідомі
викрадають активіста Євромайдану Ігоря Луценка, якого знаходять
майже через добу побитим. Разом з
Луценком викрали і активіста Юрія
Вербицького, доля якого невідома.
У Маріїнівському парку групуються тітушки, до оборони від яких
починають долучатися ультраси.
Штаб національного опору оцінює
кількість постраждалих активістів
у 1400 осіб. Суд починає залишати
під вартою затриманих на Грушевського. Луцький театр-студія «ГаРмИдЕр» заявляє, що їх «виселяють»
з приміщення через те, що в одній з
вистав актори зачепили тему побиття учасників Євромайдану.

22 СІЧНЯ

Сергій Нігоян з Дніпропетровська стає першою жертвою сутичок
у Києві. Його вбили чотирма пострілами. Білоруський активіст Михайло Жизневський гине другим. У
той же час в Бориспільському районі
знаходять труп з ознаками тортур,
який ідентифікують як зниклого Юрія Вербицького. Після атаки
«Беркута» сутички на Грушевського
посилюються. США починає відкликати візи причетних до насильства
на Майдані. Суд і далі арештовує
підозрюваних у масових заворушеннях, окрім цього, накладає арешт на
банківські рахунки Євромайдану і
Автомайдану. Кабмін дозволяє використання водометів на морозі.
В Україні проголошують про створення Народної ради. А учасники
Всесвітнього економічного форуму
в Давосі бойкотують українського
прем’єра Миколу Азарова. Відбувся

перший етап переговорів в Адміністрації Президента, який не приніс
результатів. У Луцьку через загибель
активістів скасували святкування
Дня Соборності та відбуваються молебні за загиблими.
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тіло вбитого міліціонера. Активісти
«Спільної справи» захопили приміщення Мінагрополітики. У Луцьку
біля облдержадміністрації зібрався
мітинг. Голова Волиньради Володимир Войтович та голова Волинської
облдержадміністрації Борис Клімчук написали заяви про звільнення.

24 СІЧНЯ

Позачергова сесія Волиньради не
відбулася, забракло одного голосу.
Збори депутатів ухвалюють рішення
про створення Волинської обласної
Народної ради, виконком якої очолює нардеп Євгеній Мельник. Міліція переконує, що в приміщенні
КМДА утримують двох міліціонерів.
У київській лікарні помер активіст
Роман Сеник, якого було важко поранено 22 січня на Грушевського.
Після третього етапу переговорів
Арсенію Яценюку пропонують посаду прем’єр-міністра, Віталію Кличку
– віце-прем’єра з гуманітарних питань. Опозиція не приймає умови,
які висунув президент Віктор Янукович у ході переговорів. Тим часом
у західних областях починають забороняти діяльність Партії регіонів
та Комуністичної партії, а в Криму
– ВО «Свобода». Луцький міськрайонний суд закрив кримінальні провадження, відкриті проти місцевих
євромайданівців.

У ЗМІ оприлюднюють інформацію про нові знущання «Беркута»
над затриманими: людей б’ють, змушують оголеними стояти на снігу,
ріжуть ножем, фотографуються із
затриманими. Бійці спецпідрозділу в Києві затримують активістів
Автомайдану, зникає один з лідерів
руху Дмитро Булатов. З’являються
повідомлення про можливість відключення зв’язку та введення надзвичайного стану. Штурмом беруть
облдержадміністрації у Львові, Рівному, Хмельницькому, Тернополі,
штурмують і Черкаси. Відбувся другий етап переговорів опозиції з Януковичем. Серед обіцянок – заборона
використання вогнепальної зброї,
звільнення ув’язнених активістів. У
Луцьку оголошено День Жалоби та
почалося формування «Волинської
сотні» самооборони для протистояння у Києві. В області починають
страйк, а журналісти оголошують
інформаційний бойкот владі.
У Черкасах після штурму та захоплення Черкаської ОДА затримали
58 осіб. У Чернівцях почався штурм
будівлі місцевої ОДА. Янукович починає кадрові ротації: Клюєв стає
головою Адміністрації президента,
Ірину Акімову звільняють з посади першого заступника, на її місце
ставлять Андрія Портнова. Частина бійців львівського «Беркута» у
Львові написали рапорти на звільнення. В Івано-Франківську протестувальники захопили ОДА. Відновлюється силове протистояння
на Грушевського. У Києві знайшли
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Мітингувальники
захопили
Український дім, витіснивши звідти
міліціонерів. На даху активісти знайшли набої для автомата Калашникова та карабіна Симонова. У Сумах
майданівці «окупували» облраду та
барикадують ОДА. У Запоріжжі силовики разом з тітушками закидали
гранатами та розігнали мирну акцію
протесту під стінами ОДА. Активісти
«Спільної справи» захоплюють приміщення Мін’юсту. У Луцьку відбувається віче та молебень за загиблими.
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Міністр юстиції Олена Лукаш
не виключає введення надзвичайного стану, якщо мітингувальники
не розблокують роботу приміщень.
Яценюк відмовився від посади
прем’єра. Бійці ВВ оточили намети
з мітингувальниками на Сумщині
і «зачистили» будинок облради. На
засіданні фракції ПР домовляються
відправити уряд Азарова у відставку. У Києві на Євромайдані знайшли
повішеним волинянина. Голови райрад Волині починають писати заяви
про відставку.
Заступники голови Горохівської
райдержадміністрації Олексій Гайдук, Валентин Бочковський, а також
голова Ківерцівської райради Михайло Марчук написали заяви про
відставку.

28 СІЧНЯ

Прем’єр-міністр України Микола Азаров подав у відставку, а за
ним йде у відставку і уряд. Виконує
обов’язки головного в Кабміні перший віце-прем’єр Сергій Арбузов.
Парламент України скасував 9 з 12
скандальних «законів 16 січня». У
Луцьку вирішують бойкотувати гіпермаркет «Епіцентр», власником
якого є народний депутат від Партії
регіонів Олександр Герега. А луцькі
автомайданівці вирушають у райони
області пікетувати районні ради.

29 СІЧНЯ

З’являється інформація, що
шість бійців івано-франківського
спецпідрозділу «Альфа» написали
рапорти на звільнення. У Луцькій
міській раді створюють міжфракційне об’єднання Народну раду, до якої
входять депутати фракцій «Батьківщина» та «Свобода». Окрім цього, з
фракції Партії регіонів виходить депутат Андрій Разумовський, а офіс
партії пікетують, закликаючи членів
покидати ряди політсили.
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У

ці місяці чи не щотижня країна
проходила через «точки
неповернення». По тому проти
влади щоразу піднімалося все більше
громадян. 16 січня стало точкою вододілу
і для футбольних фанатів. Наче фаєри на
стадіоні, за кілька днів запалали червоними
точками тривоги усі клуби УПЛ. Події
січня – справжня революція у фанатському
середовищі, наслідки якої будуть відчутні вже
за кілька тижнів. Ультрас українських клубів
об’єдналися проти влади і тітушок.
– У Європі закони проти екстремізму на
футболі роблять для порядку, а в нас, як завжди, на ультрасів будуть усе спихати, бо ж ми
– «фашисти». В усьому світі поліція охороняє
від нас публіку, а в Києві ми охороняли людей
від міліції. Але побачиш: ультрас після перемоги
стануть поважними людьми в цій країні, – лучанин Сергій у ці дні в «Фейсбуку» нечастий
гість. Бо він на передовій. Один із старожилів
17-го сектора луцького «Авангарду» тепер знає
усі входи-виходи біля київського «Динамо» ім.
Лобановського. Перемога для нього – це не виграш його «Волині», а відставка Януковича і
скасування диктаторських законів.
– Запитуй, що хотів, поки я з хлопцями списуюся. Увечері нам якісь нові ракети привезуть,
то хочемо домовитися про зустріч.
Хто-хто, а ці хлопці знають, як поводитися з
вогнем. Без ультрас картинка із Грушевського не
мала б такого водночас феєричного і апокаліптичного вигляду.
Передова фронту на Грушевського розгорнулася 19-24 січня біля входу до стадіону «Динамо» – «колиски» київського футболу, фанатського руху. Символічно. На «Беркут» і ультрас
як завжди насуплено дивиться Лобан із банера,
що висить на арці. І не знаєш, за кого він був би
у ці дні. Валерій Васильович і порядок, з одного
боку, любив, і компартію. Владу, одне слово. Але
ж і справедливим був достоту, а ще умів власні
помилки визнавати.
Пам’ятник Лобановському заледве не спалило полум’я революції (це ж треба було молодшому Суркісу за кілька тижнів до цього перенести бронзового Васильовича зі стадіону на
Грушевського!). До речі, така ось «участь» Лобановського у революції стала приводом і для веселих демотиваторів, на яких усміхнений тренер
закликає ультрас: «Обходьте флангами!», і для
політичних заяв. Приміром, Петро Порошенко
заповзявся відновити і бруківку, і первісну білизну арки на Грушевського…
Сергій розповідає про будні фанатської революції так, наче про «буденну» зустріч волинських і львівських ультрас. Воюємо, мовляв.
У фанатів і міліції давні рахунки. Власні
«таргани» лазять головами різних футбольних угрупувань. З хрестоматійного: львів’яни
спільно із «динамівцями» і «дніпрянами» дружать проти харків’ян і донеччан. У «волинян»
з фанами більшості клубів нейтралітет, але є і
«мир, дружба, пляшка» із …луганчанами і «запорожцями». З ким воюємо – також нагадувати
не будемо. Фан «Дніпра» і «Металіста» в одному
ліфті чи туалеті – це гримуча суміш, «дітям до
16-ти»…
Янукович направду робить дива. Не дарма
пріснопам’ятний отець з Лаври його з Христом
порівнював. Віктор Федорович вже стільки разів
об’єднував країну в щирій ненависті до себе…
У січні 2014-го він згуртував проти себе і за
справедливість ще й футбольних фанатів. При
тім так майстерно це зробив, що об’єднання
ультрас може стати не тільки ситуативним, але
й довготривалим. Загалом, повстання фанатів
«Шахтаря», «Чорноморця» чи Сум – це щось
фантасмагоричне…
Ультрас вийшли на барикади і проти диктаторських законів, і проти особисто Януковича, і
проти тітушок, і проти відморозків серед «беркутят». А ще – вивільнити негатив, накопичений
за роки нерозуміння справжньої суті їхнього
руху футбольною владою та власниками клубів.

ФАЄРИЧНЕ ВИДОВИЩЕ
УЛЬТРАС «ЗАБИЛИ» НА ЧВАРИ І ВИБИЛИ СОБІ СВОБОДУ

Карта вболівальницької революції, яка змінила
стереотипи про “слухняних” фанів на сході і
про непримеренність фанатських воєн.
“За справедливість!” – як заповідав великий Лобановський.

АВТОГОЛ

Власне безпосереднім приводом до з’яви
ультрас на барикадах став закон Колесніченка
про фанатів: Закон України №722-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення
футбольних матчів)».
Він, як і решта диктаторських новацій «регіонального правосуддя», вносив низку змін
до законодавчих актів України. Усе було поєзуїтському чітко, потреба ухвалення відповідно
до пояснювальної записки відомства Захарченка
обґрунтовувалася «інцидентами за участю вболівальників, які спричинили значний суспільний та міжнародний резонанс». Особливо нарікалося на матч між Україною та Сан-Марино
6 вересня 2013 року у Львові, коли українська
федерація практично «здала» УЕФА з бебехами
малопомітний, суперечливий та дуже схожий
на провокацію інцидент. По тому «Львів Арені»
«вліпили» дискваліфікацію і до 2018 року збірна
там відбіркові матчі не зіграє… (вона не зіграє
навіть другорядний товариський матч із США 3
березня, вже після початку канонади на Грушевського цей спаринг голова ФФУ Коньков віддав
Добкіну і Кернесу).
Колесніченко посилався на досвід Європи.
Там направду одним з методів уникнення насильства на стадіонах є недопущення на територію спортивних споруд осіб, які раніше вчиняли
протиправні дії під час проведення спортивних
заходів. Тому законодавці ПР із затятістю слідчих настільки детально виписали заборони і
штрафи на щонайменші протестні дії на стадіонах, що футбольні матчі в Україні могли б перетворитися на траурну ходу. Яку з «кричалок»
вважати нецензурною, а її скандування – хуліганством? Як щодо червоно-чорного прапора і
футболки із гербом дивізії «Галичина»? Як щодо
примусового відлучення на рік-два від футболу
(причому не тільки в рідному місті) за незначні
бійки, матюки, заклики до непокори міліції і
стрілянину на стадіонах (!)?
Цікаво, що ці норми стосувалися не тільки
вболівальників, але й усіх громадян, тому схопити «стадіонний бан» можна було б і за неправильно випущену ракету у дворі нічного клубу,
неправильне використання файера чи необачно
(або ж направду - умисно) розбризканий газовий
балончик. Заборонити відвідувати матчі міг суд

за поданням міліції. Вона мусила б надсилати ці
дані на вболівальника у клуб, який, своєю чергою, перешкоджав доступу «хулігана» на матчі…
В українських реаліях увесь цей хорор мав
би приблизно такий вигляд: у міліції кожного обласного центру вже є список «хуліганів»
(хоча там направду трапляються правдиві
хулігани,чого вже критися). Його створили ще
перед ЄВРО. Але зазвичай у ньому просто активісти фанатського руху, лідери, найпатріотичніша частина, яка креативить, вигадує «заряди»,
малює банери, координує «піхоту», організовує
найяскравіші (читай: суто патріотичні чи протестні) акції. «Спасибо жителям Донбасса…»,
«Ідіть в дупу зі своєю партією районів», активність у «справі Павлюченків» і просто «кричалки» «Слава Україні! Героям слава!» – це справа
лідерів. Саме їх могли відлучити від футболу і
обкласти штрафами передусім.
Іншими словами, європейську практику і
букву закону в поліцейській державі Януковича
застосували б із розмахом супроти не стільки
справжніх хуліганів, а проти нелояльних до
влади осіб.
Крім Кодексу про адміністративні правопорушення, зміни було внесено до Закону України
«Про особливості забезпечення громадського
порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів».
Запровадження іменного квитка стало чи не головною зміною «фанатського законодавства». А
вже паспортна система проходу мала б допомагати міліції виконувати усі перераховані вище
заборони і санкції.
Отож, керівництво усіх українських клубів
зобов’язали випускати і продавати іменні квитки, обов’язковим реквізитом яких мали б бути
прізвище та ім’я його власника, а кожна спортивна споруда мусила б обладнуватися системою
турнікетів з електронними засобами зчитування
інформації з квитка. Проблеми починалися б не
тільки у вболівальників, які мусили б із паспортом ходити на футбол (а частина проголосувала
б за це втечею на диван до телевізора). Проблеми
мали б і самі клуби. Уболівальників у містах, які
мають старі не реконструйовані «під ЄВРО» стадіони, на матчі й мітлою не загнали б – відвідуваність різко впала б. Зовсім тихо стало б особливо
у Полтаві, Маріуполі, Луцьку, Ужгороді і навіть у
Львові. Адже саме трибуни з ультрас – це серце
фанатської підтримки.

ЗВЕРНЕННЯ УЛЬТРАС ФК «ВОЛИНЬ»
«Волиняни!
Позиція Ультрас «Волині» щодо подій, які
складються зараз в Україні, є чіткою: ми проти
свавілля корумпованої влади та засуджуємо дії
міліції і бандоберкуту!
МИ – за український народ і будемо захищати його!
Наші хлопці з перших днів борються на
барикадах Києва та відстоюють свободу і право
на справедливу державу! Закликаємо усіх
небайдужих допомагати у цій боротьбі, ставати на

бік справедливості! Відвойовувати право на світле
майбутнє для нас, наших дітей та України!
Також звертаємося до усіх фанатів ФК «Волинь»
Луцьк і жителів Луцька та Волинської області:
не піддавайтеся на спокусу заробити брудні
гроші й не допускайте, щоб хтось із двіжу або
з середовища вашого спілкування виявився
«тітушкою». З такими людьми будуть профілактичні
бесіди, і таким людям не місце у наших рядах!
Слава Україні!»

Інша халепа – недорозвинута інфраструктура. Щоб продавати нові іменні квитки, клуби
мусили б екстрено купувати на свої чи орендовані у місцевої влади стадіони турнікети з електронними засобами зчитування інформації,
додатково набирати штат і перенавчати стюардів, касирів… Звісно, обкатка такої системи, як
засвідчила практика усіх українських стадіонів
Євро-2012, проходила б не без провалів. Адже
терміни для запровадження іменного квитка
критичні, дуже часто (як-от у Луцьку) систему
турнікетів не запровадиш, доки не проведеш
хоча б часткову реконструкцію арени. Власне
половина клубів, здавалося б, багатої Прем’єрліги не продають іменних квитків, а що тоді казати про матчі першої і другої ліг?!
Про усі ці технічні аспекти колесніченки і
Ко, звісно, не задумалися.
Фанатське мракобісся мало б запрацювати
із середини липня, тобто футбольний сезон2013/2014 дограли б за старими правилами, а у
новий увійшли б на стадіони за іменним квитком
із заклеєними скотчем ротами та зв’язаними руками. У такий спосіб прагнули розв’язати проблему восьми міні-майданів щотижня, які вже
з 1 березня – відновлення чемпіонату України
– могли щотижня поставати в Україні. До нігтя
фанатів! Ату їх!
Не вийшло.

ПЕНАЛЬТІ

– Наших (луцьких. – П.Ф.) фанатів і раніше
було чимало у Києві на Майдані. Але після 16го і особливо 19-го багатьом набридли «пісніпляски» із Русланою, видно було, що нас знову
«розводять як кошенят». На Грушевського було
до тридцяти наших.
Сергій скидає кілька фото, на яких фани
«Волині» зі спини. Просить не давати у друк навіть такі:
– Можуть зіставити свої, одяг порівняти,
вирахувати пізніше, якщо ми тут не дотиснемо
ту банду.
Фанів з Волині зачепили не стільки тітушки,
як це було у випадку із «динамівцями» («хохлами») чи «кротами» («Шахтар»), «хорьками»
(«Металіст») або «жидами» («Чорноморець»).
Ультраси з Луцька вдалися до радикального після законів 16 січня.
– Це тобі не Яйценюк з його кулею в лоб.
Тут порожніми заявами не кидаються, а йдуть
до кінця», – запевняє Сергій.
Хто з луцьких до Києва не поїхав, вартує
луцьких ВВшників на Лідавській. Полонених
«Беркутом» станом на минулий вівторок з-поміж
«авангардівського» 17-го сектора не було, а от
без поранень не обійшлося. Найскладніше – вибите гумовою кулею око. Не можна не зазначити,
що це попередня інформація і дуже непевна…
– Хто що робить в Києві, попередньо не координуємо. Усі знали, що будь ти зі Львова, Одеси, Чернігова і так далі, мусиш боротися саме
на Грушевського. Після всього, що ми разом
пережили, не знаю, чи й поновиться знову міжклубна війна. Ті наші протиріччя вже здаються
дитячими нині. Як битися між собою, якщо з
системою повоювали?
(Закінчення на 7 стор.)

Ç²ÐÊÎÂ² ÕÐÎÍ²ÊÈ

Хроніки ЛЮБАРТА
№2 (165)

З першого і до останнього кадру кіно
хочеться не просто дивитися, ним
хочеться смакувати, насолоджуватися,
відчувати. Цей фільм скоріш для душі,
естетики, любителям
л
людської драми,
листопадового суму та настрою книжок
листопадо
Джека Кер
Керуака. Стрічка братів Коенів
напрочуд атмосферна. Постановка
напрочу
кадрів, відтінки, вплетення
кадрі
деталей-маячків – настроїв того
дет
часу, і, звісно, музика вводять
ча
у певний медитативний стан,
ааби зрештою зрозуміти, що ж
там, усередині Льюіна Девіса.
Тетяна ГРІШИНА

п

одії відбуваються в Сполучених штатах Америки наприкінці 50-х років.
Усього один тиждень з життя ньюйоркського талановитого музиканта, будні якого нагадують випробування на міцність, вони немов
створенні для того, аби він міг щиро
та відверто співати у клубі «Газовий ліхтар» фолк-пісні, балади про
життя та смерть. А в кінці додавати
незмінне: «Якщо пісні старі і не старіють, то це і є фолк».

Головний герой Льюін Девіс
(Оскар Айзек) іде вулицею з рудим
котом на руках та гітарою в чохлі
за плечима. До слова, це все, що він
має. Сьогодні він ночував у друзів,
зрештою, як і вчора, як і буде завтра.
Він не має де зупинитися. І несе кота
друзів, бо коли виходив із квартири, рудий вибіг, а двері зачинилися.
Сьогодні йому знову потрібно знайти, де переночувати, не загубити
кота (а він його загубить), заробити
кілька доларів та «стрельнути» у когось цигарок.
Він іде до друзів – дуету Джи-

«Я ХОЧУ ТРИМАТИ
ТЕБЕ ЗА РУКУ»

(США, 1978)
Режисер Роберт Земекіс

Усім шанувальникам естетики
60-х і зокрема творчості легендарних «бітлів» присвячується. Перший фільм, без сумніву, культового
Земекіса, про який на відміну від
«Форреста Гампа», «Ізгоя» чи «Назад в майбутнє», знає не так і багато
людей.
Сюжет стрічки базується навколо першого концертного візиту ліверпульців до США. Кілька
подруг-фанаток, «жуконенависники», хулігани та журналісти – все
сплітається у кумедну фанатичногумористичну
фантасмагорію.
Чого варта тільки сцена «злягання» однієї з головних героїнь із гітарою своїх кумирів) Можна. Нічого
геніального, але враження тільки приємні.

«ДЖЕКІ БРАУН»

(США, 1997)
Режисер Квентін Тарантіно
Джекі Браун – стюардеса дешевих мексиканських авіаліній, яка
займається контрабандою грошей,
багато курить та у вільні від роботи години слухає на програвачі
старі платівки… Втрапивши до рук
федералів, героїня наважується на
аферу всього свого життя: на кону
стоїть півмільйона доларів, її життя
та свобода.
Тарантіно деміург з ліпших:
вправний лялькар-віртуоз та апологет кіношно-кримінальної психології в західному кіно. Король
смачних вагомих дрібниць та традиційних для своїх фільмів шикардосних діалогів між героями. Ненайвідоміша стрічка метра, але
подивитися є на що. Вищий клас!) Один герой Роберта Де Ніро чого
вартий.
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ма (Джастін Тімберлейк) та Джин
(Кері Малліган), де його зовсім не
раді бачити, його критикує власна

сестра навіть за манеру говорити,
він робить марну спробу випробувати щастя у Чикаго. Та й узагалі

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

30 січня 2014 року

«ЗАПОВІТ»

(Сербія, 2007)
Режисер Емір Кустуріца
Улюблений фільм Кустуріци,
який я стабільно переглядаю раз на
рік. Одна з найсвітліших європейських комедій 2000-х. Магічний реалізм балканського розливу. Історія
хлопчика, який за «передсмертним»
завданням діда вирушає з коровою
до міста, щоб продати її, купити
ікону та знайти дружину. Катавасія, в яку потрапляє хлопака, вражає: тут вам і зоофіли-бандюгани, і
вчительки-повії, і люди, які літають,
і, зрештою, велике кохання… І все
це приправлене питомо місцевим
гумором під грайливі балканські
мотиви. Можна!)
Зверніть увагу на Марію Петронієвіч – рівень сексуальності зашкалює. Це при тому, що на рік 2014-й «Заповіт» лишається єдиною
серйозною стрічкою акторки.

«ОСЬ Я ЯКИЙ»

(США, 2011)
Режисер Майкл Павоне

Звичайна середньостатистична
американська школа і клас. Свої
«лідери» і свої «лузери», з постійними конфліктами, зневагою з одного боку і ненавистю з іншого.
Головного героя фільму зводять на
уроці літератури в пару з найбільшим «невдахою» класу, довготелесим рудим хлопакою Великим Джи.
Спілкування з «лузером» змушує
головного героя багато чого переглянути у своєму житті у ставленні
до людей, до себе такого. Чого зрештою і домагався вчитель Саймон.
Справжнім же викликом для вчителя та його учнів стали чутки про
гомосексуалізм їхнього наставника,
якого через це хочуть позбавити
права вчителювання. Чим завершилася ця історія, маєте можливість
оцінити самі. Втім, людяність перемагає. Коли їй дають шанс на існування. Можна!

весь тиждень Льюіна, описаний у
фільмі, складає ланцюжок невдач,
забути про які допомагає лише музика.
Головний герой – неначе той рудий кіт, якого звати Улліс (з грецької
Одисей), який шукає дорогу додому.
Здається, що Льюін ловить удачу,
яка в кінці таки обертається повним
провалом та ще більшим ударом.
А ти чекаєш: ну ось, він же ж не
найгірша в світі людина, хоча і має
суперечливий образ, ну ось, йому
має поталанити... Особливо знаючи, що прототип головного героя
Дейв Ван Ронг став відомим у світі
музики.
Втім фінал фільму брати Коени залишили відкритим, аби кожен
глядач, передивляючись у кінці сцену, що вже була на початку стрічки,
відчув, що ж все-таки всередині
Льюіна Девіса.

АФІША
31 СІЧНЯ
Волинський обласний музичнодраматичний театр імені Тараса
Шевченка
Показуватимуть сумну комедію
«Аншлаг любові» на камерній сцені
театру. Режисер – Дмитро Мельничук.
Початок – 18:00. Телефон для довідок:
72-54-60.
Клуб «Майдан»

1 ЛЮТОГО

Виступатиме гурт «Epolets» з Одеси.
Хлопці грають «танцювальний рок».
Об’їздили з концертами багато міст
пострадянських країн, виступали на
сцені з «Evanescence», «The Rasmus»,
«Океаном Ельзи», «Brainstorm». Початок
– 21:00. Телефон для довідок: 72-48-41.
1 ЛЮТОГО
Клуб «Оболонь»
Виступатиме камеді-шоу «Штурвал»
за участі команди «Торнадо Люкс»
з Чернівців. Після порції сміху
організатори обіцяють танці. Початок –
21:00. Телефон для довідок: 72-33-53.
1 ЛЮТОГО
КВН «Кубок Любарта 2014»
У Палаці учнівської молоді гратимуть
«Торнадо Люкс» (Берегомет), «Єталон»
(Львів), «Проспект наук» (Київ),
«Отдихаєм вмєстє» (Хмельницький).
Початок – 18:00. Телефон для довідок:
72-54-60.

ТЕЛЕАНОНС
Х/Ф «ПАРФУМЕРКА»
Країна: Росія, 2014.
ПОНЕДІЛОК
Жанр: мелодрама
Режисер: Ігор Ройзман
Актори: Марія Куликова, Наталія Рогожкіна,
Семен Шкаликов, Микола Бистров, Олена Санаєва, Анатолій Голуб, Тетяна Чердинцева
На посаду директора провінційної парфумерної фабрики претендують двоє. Наталя – головний технолог, який мріє про відродження підприємства і створення нової колекції парфумів, та
Ілля – молодий амбітний столичний спеціаліст,
який хоче збудувати на місці фабрики гіпермаркет. Але несподівано для обох суперництво
уступає місце іншому почуттю... завдяки Наталі Ілля навчиться довіряти не тільки розуму.
Завдяки Іллі Наталя повірить у себе і створить
свої найкращі парфуми, у яких будутьшаленство
пристрасті та гіркота розлуки. «Дурноп’ян»
стане мелодією їхнього кохання, де є магіє верхньої ноти...

Х/Ф «Я БУДУ ПОРЯД»

СУБОТА

Країна: Росія, 2013. Жанр: мелодрама
Режисер: Павло Ігнатов
У ролях: Олексій Барабаш, Ольга Павловець,
Анастасія Сорокіна, Поліна Стефанович, Андрій
Оліференко, Євгенія Гірзекорн, Іван Вабищевич,
Вікторія Жбанкова
Наташа ніколи не жила для себе. Вона завжди
була старшою сестрою талановитої і вродливої Маші. Оберігати й потурати забаганкам
молодшої Наташа не розучилася і в дорослому
житті. Тому вона віддала їй Віктора — чоловіка
своєї мрії. А потім ще й узяла на себе роль няньки й домашньої робітниці у її сім’ї, доки Маша
їздила закордонами з перспективним кавалером.
Усе, про що мріє Наташа, – стати справжньою
дружиною і мамою чолоікові й доньці сестригультіпаки. І, здається, її мрії починають справджуватися. Але тут на горизонті з’являється
Маша...

Х/Ф «ШЕФ»
СУБОТА

Країна: Франція, 2012. Жанр: комедія
Режисер: Деніел Коен
Актори: Жан Рено, Жульен Буассельє, Мікаель Юн, Саломе Стевенен, П’єр Верньє, Серж
Ларів’єр
Молодий кухар-початківець намагається уклад життя і вподобання уже «зіркового»
цеф-кухаря, і ця впертість та наполегливість
робить з молодого чоловіка справжнього короля
кухні!
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ПОНЕДІЛОК

3 ЛЮТОГО
УТ1

06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
10.00 Політтеатр
10.30 Т/с «МонтеКрісто»
11.25 Нехай Вам буде
кольорово!
12.10, 18.55, 21.25 Діловий
світ
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Хто в домі хазяїн?
13.25 Т/с «Вічний поклик»
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Дорослі ігри
16.35 Х/Ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ
ОПІВДНІ»
18.05 Агро-News
18.40 Фінансова перспектива
19.20 М.Поплавського
«Приречений на любов»
20.55 Офіційна хроніка
21.00, 05.25 Підсумки дня
21.35 Знак питання
21.45 Теніс. Кубок Девіса.
Щоденник
21.50 «Надвечір’я»
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.00 Х/Ф «ПОРАЗКА
ІНЖЕНЕРА ГАРІНА»
01.40 ТелеАкадемія
02.40, 04.35 Караоке для
дорослих

ВІВТОРОК

4 ЛЮТОГО
УТ1

06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки
дня
09.30, 16.00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «МонтеКрісто»
11.30 Світло
12.10, 18.55, 21.30 Діловий
світ
12.30 Знак питання
12.40 Шеф-кухар країни
13.45 Т/с «Вічний поклик»
15.15, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Ближче до народу
16.55 Х/Ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ
ОПІВДНІ»
18.40 Фінансова перспектива
19.20, 01.40 Про головне
19.40 «Національні колективи
України - Тарасові Шевченку»
20.55 Офіційна хроніка
21.40 Теніс. Кубок Федерації.
Щоденник
21.45 Українська пісня
22.25 Фестиваль пісні в
Коблево
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.00 Х/Ф «ПОРАЗКА
ІНЖЕНЕРА ГАРІНА»
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Дорослі ігри
03.50 Служба розшуку дітей
04.35 Як Ваше здоров’я?
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1+1
06.00 «ТСН-Тиждень»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20 «Телевізійна служба
новин»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
11.10 Х/Ф «ТЕМНІ
ЛАБІРИНТИ МИНУЛОГО»
14.55 Х/Ф «ШУКАЮ ТЕБЕ»
16.45, 03.15 «ТСН. Особливе»
20.15, 21.15 Т/с
«Парфумерниця»
22.15, 04.25 «Гроші»
23.35, 03.40 Т/с «Касл»
00.30 Х/Ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.40 Х/Ф «ТРИ ВІДСОТКИ
РИЗИКУ»
07.50 Т/с «Останній бій майора
Пугачова»
11.30 Т/с «Боєць. Народження
легенди»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Лінійний відділ»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
ВІСЬ ЗЛА»
23.20 Х/Ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ»
01.00 Х/Ф «ПЛОТЬ І КРОВ»
03.00 Х/Ф «ДОРОГА НА СІЧ»

1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
11.00, 12.00, 20.15, 21.15 Т/с
«Парфумерниця»
12.55, 13.50, 00.40, 01.30 Т/с
«Next-2»
14.45, 03.00 «Російські сімейні
драми»
15.45 Т/с «Свати - 3»
16.45 «ТСН. Особливе»
22.15, 04.30 Реаліті-шоу «Сім’я»
23.45, 03.50 Т/с «Касл»
02.15 «Стрингери»
05.30 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР:
ПОСТРІЛ З МИНУЛОГО»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ШОСТИЙ»
11.05 Х/Ф «ЗЛИЙ ДУХ
ЯМБУЯ»
12.50 «Брехня розуму»
13.50 «Вулкани з космосу»
14.50 «Автомобілі в погонах»
15.35 «Маестро спецоперацій»
16.20 «Винищувач ЯК-9»
16.30 Т/с «Солдати-15»
19.00 Т/с «Лінійний відділ»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «ПРОПОВІДНИК З
КУЛЕМЕТОМ»
23.50 Х/Ф «ЯЩІР-БОЙ»
01.30 Х/Ф «ВІТЧВІЛЛЬ»
02.55 Х/Ф «МОСКАЛЬЧАРІВНИК»

ІНТЕР
06.10 Т/с «Одну тебе кохаю»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 12.20 Т/с «Я не зможу
тебе забути»
13.20 «Судові справи»
14.55 «Сімейний суд»
15.50 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.30 «Подробиці»
20.30 Т/с «Сильніше долі»
22.25, 04.00 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 13»
01.20 Т/с «Своя правда - 2»
02.00 Д/ф «Генріх Гіммлер.
Погоня за примарою»

МЕГА
06.00 Блокада. Таємниці НКВС.
1 частина
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Жертви природи
08.30, 13.30 За межею
виживання
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30 У пошуках пригод
14.30, 21.30 Смертельна зброя
15.30 Наука.UA
16.30 Секретні історії
17.30 У пошуках істини
19.30 Штурм свідомості. Кров
нащадків
20.30 Д/ф «Горбатов: ціна
перемоги»
22.30 Витівки природи
00.30 Європейський покерний
тур
01.20 Служба порятунку

ІНТЕР
05.30, 22.25, 04.00 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 13»
06.15, 19.05 Т/с «Поки станиця
спить»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Сильніше
долі»
11.05, 12.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20 «Судові справи»
15.10 «Сімейний суд»
16.05 Т/с «Таємниці слідства
- 13»
18.05 «Стосується кожного»
20.00, 03.30 «Подробиці»
01.20 Т/с «Своя правда - 2»
02.00 Д/ф «Поклик безодні»

МЕГА
06.00 Блокада. Таємниці НКВС.
2 частина
06.30, 16.30, 23.30 Загадки
Всесвіту
07.30, 12.30 Жертви природи
08.30, 13.30 За межею
виживання
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
14.30, 21.30 Смертельна зброя
17.30 У пошуках істини
19.30 Дурман Всесвіту
20.30 Д/ф «Маскарад»
22.30 Неймовірні Галапагоси
00.30 Загадки планети
01.20 Бандитська Одеса

ICTV
05.35 Служба розшуку дітей
05.40 Світанок
06.40, 19.20 Надзвичайні
новини
07.35 Факти тижня
08.45, 12.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Т/с «Прокурорська
перевірка»
12.35, 13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.25, 20.05 Т/с «Шеф»
16.15 Х/Ф «КОНСТАНТИН»
18.45 Факти. Вечір
22.50, 03.45 Свобода слова
00.45 Х/Ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
МОГИЛИ»
02.50 Про-Ziкаве.ua

ТРК УКРАЇНА
06.00, 05.20 Т/с «Дорожній
патруль»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.30, 15.25, 02.50 Щиросерде
зізнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Життя розсудить»
13.00, 17.25 Т/с «Слід»
16.00, 03.55 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.40 «Говорить
Україна»
20.00 Т/с «Горюнов»
22.00, 03.25 Події дня
22.30 Х/Ф «МУМІЯ 2.
ПОВЕРНЕННЯ»
01.10 Х/Ф «ПЕРЕВАГА
БОРНА»

ICTV

СТБ
04.20, 15.55 «Все буде добре!»
06.00, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
07.25 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРАЦІЇ»
09.50 Х/Ф «ДІВЧАТА»
11.45, 20.05, 23.55 «Слідство
ведуть екстрасенси»
12.45 «МастерШеф»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»
22.25 «Детектор брехні - 5»
00.45 «Один за всіх»
01.55 Х/Ф «СМЕРТЬ
ШПИГУНАМ!»
03.40 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.20, 06.55 Kids Time
06.25, 13.30 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Щоденник лікаря
Зайцевої»
08.50, 17.05 Т/с «Не родись
вродлива»
09.45 Т/с «Щасливі разом»
13.10 М/с «Черепашки-ніндзя»
15.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ТАТО»
18.00, 22.25 Т/с «Вороніни»
19.00, 01.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Ревізор-2 Одеса
23.20 Х/Ф «ПІДСТАВА»
01.10 Х/Ф «НЕВРАЗЛИВИЙ»
02.45 Служба розшуку дітей
02.50, 03.40 Зона ночі
02.55 Українці Надія
03.45 Скіфи (свідчення і версії)
04.05 Вір мені
04.15, 04.50 Зона ночі
Культура

СТБ

05.15, 08.45, 12.45 Факти

05.25 «Зіркове життя.

05.40 Світанок

Найкоротші шлюби»

06.45, 16.45 Т/с «Літєйний, 4»

06.10, 15.55 «Все буде добре!»

09.15, 19.20 Надзвичайні

07.50, 18.20 «Неймовірна

новини

правда про зірок»

10.10, 13.00 Т/с

09.35 Х/Ф «ПРОЩАННЯ»

«Прокурорська перевірка»

11.35, 20.05 «Слідство ведуть

13.55, 20.05 Т/с «Шеф»

екстрасенси»

18.45 Факти. Вечір

12.35 «МастерШеф»

22.50 Х/Ф «ПРИДОРОЖНІЙ

18.00, 22.00 Вікна-Новини

КЛУБ»

21.00 Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»

01.10 Х/Ф «СТЕЛС»

22.25 «Кохана, ми вбиваємо

03.05 Т/с «Спогади про

дітей»

минуле»

00.15 Х/Ф «СМЕРТЬ

03.50 Х/Ф «ГАМАНЕЦЬ АБО

ШПИГУНАМ!»

ЖИТТЯ»

02.15 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 05.15 Т/с «Дорожній
патруль»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.30, 15.25 Щиросерде
зізнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с
«Слід»
10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50 «Нехай говорять»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.35 «Говорить
Україна»
22.00, 04.05 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профіль убивці»
02.10 Х/Ф «МУМІЯ 2.
ПОВЕРНЕННЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
06.20, 06.55 Kids Time
06.25, 13.10 М/с «Черепашкиніндзя»
06.40, 13.35 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Щоденник лікаря
Зайцевої»
08.55, 17.10 Т/с «Не родись
вродлива»
09.45, 16.15 Т/с «Татусеві
дочки»
15.20 Т/с «Друзі»
18.00, 20.15 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.20 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
22.20 Х/Ф «НЕВРАЗЛИВИЙ»
00.30 Х/Ф «ПОБАЧЕННЯ
НАОСЛІП»
02.10, 03.15 Зона ночі
02.15 Українці Надія
03.20 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання
03.40 Ціна повернення
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РЕВОЛЮЦІЯ НА ВОЛИНІ: ЩО ДАЛІ?

Андрій ЛУЧИК

В

олинь стала однією з перших
областей України, де тиск
Євромайдану на облдержадміністрації
дав результати. Так, 24 січня під стіни
Волинської ОДА прийшло кілька тисяч
мітингувальників, які стали вимагати відставки
голів облради та місцевої адміністрації.
Зрештою їм це вдалося. Проте, на відміну
від інших областей, це відбувалося не шляхом
штурму, биття вікон чи спалення меблів, а в
ході переговорів.
Спочатку заяву про складання із себе
повноважень написав голова Волинської облради Володимир Войтович, якого вважають
людиною Клімчука. Слідом за ним це зробив і
його перший заступник Юрій Лобач, призначений за квотою Партії регіонів. Єдиним з керівництва місцевого парламенту залишився
заступник Валентин Вітер від «Батьківщини».
ЗАПАСНІ АЕРОДРОМИ КЛІМЧУКА
Відтак «з речами на вихід» подався Клімчук, який теж написав заяву про відставку.
Спочатку Борис Петрович опирався, консультувався з Києвом. Очільник волинських регіоналів Башкаленко усіляко відмовляв його від
такого кроку.
Зрештою, Борис Клімчук повівся у цій
ситуації як справжній «мужик». Він не лише
мирно подав у відставку, він ще й не побоявся
вийти на вулицю до мітингувальників. Причому в приватних розмовах вчинком Клімчука захоплюються навіть місцеві опозиціонери. Ну, якщо не захоплюються, то принаймні
ставляться з повагою.
Натомість від Володимира Бондаря, Ігоря
Гузя та Євгена Мельника, які проводили переговори від імені євромайданівців, Клімчук
взяв зобов’язання не вчиняти протиправних
дій, усі конфліктні ситуації розв’язувати суто
через переговорний процес та утриматися від
створення будь-яких органів, які суперечать
чинному законодавству.
Проте наші місцеві опозиціонери, попри
свій революційний запал, мало уваги приділяють юридичним тонкощам справи. Наприклад, Клімчук як голова ОДА міг написати два
типи заяв про складання повноважень: заява
на звільнення (регулюється Кодексом законів
про працю України) або заява про відставку
(регулюється Законом України «Про державну
службу»).
Отож, якщо у випадку написання заяви
про звільнення правових підстав не задовольнити цієї заяви немає, то у випадку із заявою
про відставку рішення має ухвалювати безпосередній керівник, тобто Президент України.
«Рішення про прийняття відставки або
відмову в ній ухвалюється у місячний термін.
У разі відмови у відставці державний службо(Закінчення. Початок на 4 стор.)

ПІСЛЯМАТЧЕВА
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
Показовою була реакція футбольних клубів на активність своїх фанатів.
Більшість змовчали, і це було практично мовчазною згодою на участь ультрас
у революції. Прогнозовано «Карпати»
надали навіть автобуси для доїзду своїх
фанів до Києва, а «Шахтар» обмежився заявою про мир і злагоду, фактично
засудивши екстремізм. Найдалі пішли
у Харкові, Одесі та Краматорську. На
батьківщині Допи і Гепи особливо відзначилися. «Металіст», «Чорноморець»
і першоліговий «Авангард» заборонили своїм фанатам «революціонувати»
в клубних кольорах. А в команді найбагатшого стоматолога України, яку він
сором’язливо відписав Курченку, взагалі дійшли до того, що вираховуватимуть

вець повинен продовжувати виконання службових обов’язків і має право на звільнення в
порядку, передбаченому Кодексом законів
про працю України», – йдеться у ст. 31 Закону
України «Про державну службу».
Проте, зробивши такі поступки євромайданівцям, Клімчук залишив шляхи до відступу.
По-перше, заяву про складання повноважень Войтовича та Лобача має затвердити
сесія Волинської обласної ради. А в Клімчука
й досі є контрольний пакет голосів депутатів.
Це ж підтверджує і невдала спроба опозиціонерів зібрати сесію у суботу, 25 січня.
По-друге, допоки його відставку не приймуть або не відхилять, він залишається керівником Волинської ОДА.

ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ОБЛРАДИ

Наступним кроком опозиції в області має
стати призначення нового керівництва облради.
Переформатування сил у ній матиме ситуативний характер, адже опозиційні «Батьківщина», «Свобода» та «Наша Україна» не
мають більшості. Депутати теперішньої прорегіональної більшості теж не є однорідними.
Умовно їх можна поділити на людей, які орієнтуються на Партію регіонів, та людей, які
орієнтуються особисто на Бориса Клімчука.
Проте Борис Петрович, як завжди, залишає для себе різні шляхи відступу за будьякого розкладу. Якщо обласну раду таки буде
переформатовано, то найімовірніше, що головною негласною вимогою Клімчука до місцевих опозиціонерів було забезпечення йому
спокійної пенсії.
Очевидно, щоб змінити керівництво в
облраді, опозиціонерам потрібно домовлятися із губернатором, щоб забезпечити голоси
людей, які на нього зорієнтовані. Ймовірно,
однією з посад в керівництві облради опозиціонерам доведеться поступитися.
Також не варто відкидати варіант, коли
сам Борис Клімчук активно вступить у гру та
боротиметься за посаду голови обласної ради.

НАСТУПНИК

Чи залишиться Борис Клімчук головою
ОДА після усіх цих подій? Усе визначатиме
ситуація в державі. Проте, з огляду на сьогоднішні події, можна спрогнозувати, що радше
«ні», аніж «так».
Якщо владу в країні зберігає чинна влада,
то призначення головою Адміністрації Президента Андрія Клюєва, якого називають прихильником силового вирішення конфлікту в
державі, фактично перекреслює перспективи
Бориса Клімчука залишитися на своїй посаді.
Адже написання заяви про відставку під тиском вулиці фактично є виявом слабкості. Навіть попри колишні заслуги Клімчука в питанні
проведення парламентських виборів та тиску
на луцьких євромайданівців у грудні 2013 року.

Тоді виконувачем обов’язків губернатора
автоматично стане перший заступник Олександр Башкаленко, в якого потім можуть забрати приставку в.о. Або ж, що більш вірогідно, керувати областю буде хтось заїжджий,
але «в дошку свій».
Якщо таки відбудуться позачергові (або
й чергові) вибори Президента, то з високою
долею вірогідності наступним президентом
стане Віталій Кличко. Відтак високі шанси
обійняти посаду голови Волинської ОДА матиме хтось із УДАРу. Теоретично таким представником міг би стати народний депутат
Юрій Савчук.
Окремо потрібно зважити на той факт,
що відчутний вплив на місцевий УДАР має
народний депутат Ігор Палиця. Та й з огляду
на негласну підтримку Євромайдану з боку
Ігоря Коломойського (варто хоча б подивитися новини на телеканалі «1+1», який належить
олігарху), цілком можливо, що під час ухвалення рішень дослухаються до побажань його
бізнес-партнера. Тому лобіювання Палицею
своєї людини на посаду волинського губернатора цілком вірогідне.
Найімовірніше, ніхто не захоче ставити на
чолі області людину, яка прямо асоціюється з
групою «Приват», наприклад, Олександра Лазорка. Проте узгодженою фігурою може стати
вічно перший заступник Святослав Кравчук.
Можливий також і компромісний варіант
розвитку ситуації в країні, коли влада піде на
часткові поступки. Це також може означати,
що в низці областей Західної України губернаторами призначатимуться опозиціонери.
У такому випадку найбільше шансів отримати волинську квоту матиме «Батьківщина».
Тоді про своє бажання покерувати областю
можуть заявити голова волинської «Батьківщини» та секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, ковельський мер Олег Кіндер
та заступник голови обласної «Батьківщини»
Петро Кравчук. В активі останнього – управлінський досвід на посаді керівника «Укравтодору» та заступника міністра економіки в
уряді Юлії Тимошенко.
Якщо квота голови волинської ОДА відійде «Свободі», то цю посаду був би не проти
посісти народний депутат Євген Мельник.
Очевидно, амбіції повернутися в губернаторське крісло має і колишній очільник області Володимир Бондар, який зараз представляє
«Третю республіку» Юрія Луценка. Проте
його шанси невеликі, адже найочевидніше,
що посади ділитимуть між собою у форматі
трійки УДАР-«Батьківщина»-«Свобода».
***
Події в Україні розвиваються стрімко. Політична ситуація змінюється якщо не щогодини, то щодня – точно. Тому те, що відбуватиметься на Волині, значною мірою залежить
від розвитку подій в державі.

Михайло НАХОД, голова Центру
політичного аналізу та виборчого
консалтингу:
– Політична ситуація на Волині
суттєво відрізняється від політичної
ситуації в інших регіонах України.
Передовсім тому, що, так би мовити,
опозиційні сили захопили владу без
силових конфліктів. Як відомо, 24
січня голова Волинської обласної
державної адміністрації Борис
Клімчук написав заяву про відставку
і фактично звільнилися керівники
Волинської обласної ради. Це можна вважати певним
досягненням опозиційних сил і готовністю керівника
регіону йти на певний компроміс у ситуації, коли
відбулося суттєве загострення на національному рівні.
Як усе відбуватиметься далі, насамперед залежатиме
від ситуації в столиці. Якщо буде прослідковуватися
намагання йти на компроміс і з боку команди
президента, і з боку опозиції, то очевидно, що в
регіоні ситуація також розвиватиметься в цьому руслі.
Найближчим часом варто очікувати, що керівництво
обласної ради буде переформатоване. Невдовзі
відбудеться бюджетна сесія, і зміни керівництва мають
бути проголосовані. Варто очікувати, що керівниками
обласної ради стануть депутати-опозиціонери. Чи
відбудеться повна відставка Бориса Петровича Клімчука
– питання відкрите. Але якщо спостерігати за подіями
в столиці, коли Микола Азаров, маючи досить сильні
позиції, подав у відставку, а президент прийняв це, то
цілком імовірно, що й відставку Бориса Клімчука він
прийме. Хоча на сьогодні в команди президента на
Волині немає сильної кандидатури, яка могла б керувати
регіоном у такому руслі, як це ми бачимо в інших
регіонах, на Півдні, на Сході. Навряд чи знайдеться
керівник на посаду голови облдержадміністрації, який
міг би в силовий спосіб придушувати мирні протести.
Перед опозиційними політичними силами також
стоїть виклик, хоча зараз відчувається певний підйом,
присутня загальна впевненість і опозиційних лідерів,
і громадян в тому, що вони – на правильному шляху,
що мирні протести дали свій результат. Але викликів
лишається досить багато. Народні Ради, сформовані
в областях, містах і районах, реальних повноважень
не набули і навряд чи набудуть. А громадяни все-таки
очікують, що влада перейде в руки народу від тих
чиновників, до яких немає віри. І тут опозиціонерам
доведеться шукати різні шляхи, як демонструвати
громадянам, що вони впливають на ситуацію на місцях.
Цілком можливо, що збільшиться тиск на місцеві органи
влади, зокрема на районні державні адміністрації.
Власне, це вже відбувається. Я думаю, якщо на рівні
столиці ситуація не заспокоїться, то і на Волині ми й далі
будемо спостерігати намагання відправити у відставку
голів районних державних адміністрацій, а також,
можливо, в окремих випадках – штурми РДА. Особливих
передумов для силового захоплення влади на Волині
поки що немає. З моєї точки зору, Партія регіонів на
Волині не має достатньо ресурсів, щоб утримувати
владу, і той баланс, який сьогодні спостерігається, є
оптимальним варіантом для Партії регіонів.

ФАЄРИЧНЕ ВИДОВИЩЕ
своїх фанатів і заборонятимуть вхід на
футбол.
Показово, що реакції Федерації
футболу України довелося чекати «рускій мєсяц». Тільки 28 січня у відомстві
Конькова прокинулися, засудили і застерегли фанів використовувати клубні
прапори.
А вже за кілька годин Рада скасувала пакет диктаторських законів, в тому
числі «фанатський».
Для них, як і в знаменитій пісні, зіграно тільки перший тайм. Причому
він розпочався відразу із пенальті за
провокацію. Залишилося тільки показати червону картку головному провокатору.

ФУТБОЛЬНА «ПЕРЕКЛИЧКА»
Ультрас у ці дні – ньюзмейкери Євромайданів:
«Карпати» везуть фанів на Євромайдан».
«Футбольні фани Сум закликали
правоохоронців не виконувати злочинні накази влади».
«Жадан: «Героям Слава!» у східних мегаполісах першими
почали кричати футбольні фани».
«Ультрас білоруського БАТЕ підтримали Євромайдан,
приховавши власні обличчя».
«У Дніпропетровську тітушки стріляли в ультрас «Дніпра».
Один тяжко поранений».
«Запорізькі ультрас будуть охороняти місцевий
Євромайдан».
«У Дніпропетровських ультрас виник конфлікт з міліцією».
«Фанати «Ворскли» також стали на бік мітингувальників».
«Футбольні вболівальники «Зорі» оголосили війну
тітушкам.

«Ультрас донецького «Шахтаря» вийшли захищати
місцевий Євромайдан».
«Фани «Металіста» закликають харків’ян не бути
політичними повіями».
«Динамівські» фани підтримали прагнення уболівальників
«Шахтаря» виступити проти Ахметова».
«Фани «Динамо» вірять в перемогу над «звірами»
Януковича».
«Ультрас «Шахтаря» приєднуються до боротьби з
тітушками».
«Фанати «Чорноморця» вирушили до Києва на Майдан».
«Ультрас харківського «Металіста» вирішили «мочити»
місцевих тітушок».
«Фани «Дніпра» їдуть до Києва бити тітушок».
«Ультрас» київського «Динамо» формують загони
самооборони».
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Підготували Тетяна ГРІШИНА, Ірина КАЧАН

Є

вромайдан змінив українців, підірвав і без того
непевний авторитет влади й змусив кожного
замислитися над своїм майбутнім у цій країні.
Принаймні хочеться вірити, що після цих подій українці
стануть небайдужими до того, що відбувається навколо.

Тарас МИРКА,
інженер-будівельник, 29 років:
– Я активно включився у процес 1 грудня, коли з десятками друзів рано-вранці помчав до Києва на віче. Ми боялися, що до
столиці не пустять, вигадали якесь відрядження на виставку флористів, підготували
навіть наказ на папері з мокрою печаткою.
Переживав тільки, що людей не буде багато.
Уже на Хрещатику був просто шокований
тим океаном народу, який потихеньку наближався до Майдану. Ми всі були в захваті,
піднесені духом, з неймовірним відчуттям
сили. Відтоді майже щонеділі брав участь у віче, а також і в будні періодично по кілька ночей проводив на варті. На відміну від моїх багатьох
друзів і знайомих, які швидко втратили довіру до опозиційної «трійки»
й мирного протесту, бажаючи більш радикальних дій, я був переконаний, що все ж аж таких причин до революції ще не було. Розумів: «трійка» ще зелена і зовсім не була готовою очолити такі серйозні глобальні
процеси. Лідера не можна придумати і призначити, він мусить явитися
сам. Але 16 січня все змінилося, а 19-го дістало гаряче продовження. Феномен полягає в тому, що якби за спинами так званих радикалів і екстремістів не була сила сотень тисяч мирних протестувальників, специ зі
славного «Беркута» за лічені години змогли б їх усіх деактивувати. Наші
українські радикали, певно, найліберальніші у світі. Ми всі чекали на холоді, на морозі два місяці… І от терпець увірвався. Не можна так хитро
ігнорувати людей, люди тепер вже не ті. А от стосовно «Беркута», то я
переконаний, що причиною їхньої часто відверто звірячої жорстокої поведінки із садистськими нахилами є те, що їх вміло нацькували, добряче
прикоськавши обіцяними серйозними винагородами, промивши мізки.
Влада показала своє брудне обличчя у всій красі. А самих покалічених
рядових силовиків мені теж щиро шкода. Майже всіх, майже. Вони стали
жертвами цієї ж влади. Той, хто це все організував, і ті, що допомогли
цим всім керувати, мають понести найсправедливішу відповідальність.

Яна КОЛОМІЄЦЬ,
менеджер, 25 років:
– Я дівчина, і зараз часто плачу, але не через якісь
дурниці, кохання-зітхання,
а через те, що відбувається в
Україні. Ходила зі своїми працівниками до церкви, ставили
свічки за здоров’я українців
на Майдані, за упокій героїв.
Молилися і плакали. Вічна їм
пам’ять. Я всіх з роботи відпустила, бо вони виявили бажання піти на панахиду до облдержадміністрації. Хороші
в мене працівники – Люди! І ще мені сердечно шкода тих,
хто підняв руку на дітей, жінок і 72-річного дідуся, якому
– Євромайдан – закономірний результат «роботи» влади
за останні 5, а то і 22 роки. Суспільство консолідувалося та
об’єдналося задля спільної ідеї, хоча кожен із протестувальників вкладає у саме поняття «ідеї» власне значення: хтось
– за європейський курс, хтось – за збереження державності,
хтось – за мир, а хтось – і за свободу Юлі. І всі вони праві
й чесні, насамперед самі з собою. Якщо для протестувальників намалювати піраміду Маслоу, то на першому місці в
них опиняться не першочергові людські потреби (сон, їжа,
здоров’я), а повна люстрація влади – народ вже два місяці не
переживає за власне благополуччя, а піклується про зміну
нинішнього апарату управління державою на всіх рівнях. Я
проти силових дій на Грушевського, адже зло породжує зло,
хоча і здивований, що майданівські радикали протрималися так довго в мирних танцях та кричалках на Майдані.
Їхня напруга та радикалізм відчувалися з самого початку. Я
спілкувався з членами «Правого сектора» на нічних вартах
Майдану і можу сказати, що там молоді й освічені хлопці.

ЩО ЛУЧАНИ
ПРО ЄВРО

дали два місяці ув’язнення, бо він мало не вбив беркутівця
шматком сала, половиною паляниці чорного хліба і рулоном туалетного паперу! Шкода, бо їм доведеться вмирати,
а Бог усе бачить. Майдан для мене – беззаперечний факт
того, що українці – сильна духом нація. Ми – мудрий народ.
Тому, «дорога» наша владо, чекай на бумеранг!!! У нас, на
жаль, так історично склалося, що представники влади, яких
Ми обираємо з надією, не до кінця розуміють, що вони обрані й мають робити все на благо країни та її громадян, а не
ми на них! І не можуть вони жити у власних «містечках»,
коли в країні вмирають і страждають люди, бо їм немає що
їсти, в що одягнутися, де жити і за що лікуватися. Не можуть вони спокійно спати, коли самі ж голою дупою сидять
на Конституції та законі. Мій товариш на Майдані – з першого дня, я щодня цікавлюся, як вони там. І щодня чую, що
з ними все добре і ніхто нікуди розходитися не збирається.
За це я і люблю Україну й українців.

Ігор СЕМЕНЮК,
ріелтор, 22 роки:
Наша мета однакова, але шляхи
– різні. Дії силовиків не мають
виправдання. Після перемоги
революції – повний розпуск
«Беркуту» та кримінальні справи проти винних у смертях активістів, Захарченку – трибунал.
Нам не потрібні партії, лідери зі
сцени, пустослови та «кулявлоби». Ми – український народ –
взяли боротьбу у свої руки. Ми
поміняли дивани на майдани. Незабаром поміняємо пустословів на політичних менеджерів. Владо і опозиціє всіх рівнів, прощайтеся з нагрітими стільцями. Повна люстрація на
прикладі Чехії – вже завтра. Слава Україні. Герої є. Герої тут.

Аліна ЗАЛЕВСЬКА,
страховий агент,
24 роки:
– З червня 2004 року проживаю в Німеччині. Про революційну Україну знаю зі ЗМІ.
Якщо можна все, що я бачу,
якось назвати, то воно мало би
наймення «страх». Ніколи не
думала, що до такого може дійти ситуація, що людей до
такого доведуть. Страшно, яким безбожним звірством
з боку «правоохоронців» усе це супроводжується. Виявляється, шматочок ковбаси дорожчий за життя?! Уряд
спочатку довів систему до фінансової кризи, а тепер «роздає слонів». А «Беркут» у це вірить, не розуміючи, що є
інструментом у корумпованої влади, хлопчиками для
брудної роботи. Що далі буде з ними? Умиються кров’ю
і слізьми співвітчизників? Таке ж не забудуть. А що буде
з їхніми сім’ями? У них же теж є матері. Хочеться вірити, що їх накачують амфетамінами, що саме тому вони
так жорстоко ставляться до людей. Хочеться вірити, що
вони просто жертви обставин. Хочеться вірити, що вони
оговтаються і перейдуть на бік народу. Страшно, що в народі, який так сильно постраждав від фашизму, практикують такі ж методи, що ці хлопці ганьблять уніформу,
знищують віру в закон. Страшно дивитися на покалічених студентів-відмінників, на вогонь і розруху в центрі
Києва, на кров на брудному снігу. Страшно, що люди починають щиро ненавидіти одне одного. Я живу в Німеччині вже 10 років. Але громадянство своє залишила, бо
не соромлюся власної країни. Навпаки. Досі пишалася. А
тепер зовсім країну не впізнаю. Але найбільше лякає те,
що люди можуть не схаменутися і не об’єднатися заради
свободи і демократії. Серцем і душею я зі свободолюбивим українським народом. У всіх українців Німеччини
серця кров’ю обливаються. Тримайтеся, не давайте себе
топтати, але й не проливайте крові.
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Дмитро БЕЗВЕРБНИЙ,
голова Асоціації Молодих
Реформаторів (АМоРе),
26 років:

ДУМАЮТЬ
МАЙДАН
Олександр
ЯЦКАНИЧ,
програміст,
25 років:
– Сьогодні вже є
одна важлива перемога
– зміна свідомості багатьох людей. Українці
зрозуміли, що вони всетаки можуть керувати
ситуацією. Силовиків
треба розформувати і покарати винних у побитті
й убивствах людей. Вони так діють, бо впевнені у
безкарності, присяга для них – просто набір слів.
Сам брав участь у протесті і запрошував друзів,
але більшість міркує, мовляв, що ми змінимо,
якщо змінити цю владу, то прийдуть інші й так
само крастимуть. Але це все відголоски радянського мислення. Люди звикли, що за них хтось
щось вирішує. Та аби щось змінити, треба почати
змінювати себе. А от радикали – молодці, бо вони
за короткий час змогли достукатися до влади, і
Майдан став, наче мурашник, де кожен має своє
призначення і роботу. Певно, якби не радикали на
Грушевського, то ця революція зазнала б поразки.
Тільки дуже сумно, що загинули люди. Вони – герої України. Я дуже хотів би, щоб їм встановили
пам’ятник. Стосовно опозиції, то вона точно діє у
своїх інтересах. Це стало чітко зрозуміло після других переговорів. І лише завдяки волі людей процес
тиску на владу продовжився, і сьогодні є бодай
якийсь результат. Добре, що вони хоч з людьми
трохи радяться. Я маю велику надію, що після цієї
революції Україна нарешті почне рух вперед, і кожен з нас буде усвідомлювати, що ми всі працюємо
на благо своєї держави. Слава Україні!

Дмитро ХІЛЬКО,
школяр, 15 років:
– Я вже п’ять років граю
у баскетбол. Нещодавно їздив на змагання до Києва,
і мені вдалося побувати на
Євромайдані. Перебування серед десятків тисяч мітингувальників на Майдані
Незалежності справило на
мене сильне враження. І річ
навіть не в згуртованості, патріотичності, масштабі та колоритності Євромайдану. Перебуваючи там,
зрозумів, чому наш народ такий патріотичний. Уже
два місяці українці відстоюють своє майбутнє, майбутнє своїх дітей і внуків. На мою думку, дії влади є
неприпустимими, адже починати боротьбу з мирними протестувальниками можуть тільки боягузи,
яким байдуже до своєї країни. Колись вони обіцяли
Україні багате майбутнє, процвітання, кращий рівень
життя. Тепер вони показали, якими є насправді.

– Для мене протестний рух проти
режиму Януковича почався 21 листопада. В наступні дні я брав активну участь
у протестах в Луцьку та Києві. Інколи
просто відвідував мітинги, флеш-моби,
віче, а інколи й долучався до організації
окремих заходів. Також разом зі своїми
друзями беру активну участь в кампанії
захисту Луцького театру-студії «ГаРмИдЕр» від політичних репресій з боку влади. Влада – бандити, які хочуть утвердитиcя в державі
і заради цього не зупиняться ні перед чим. З ними не варто іти на
компроміси, адже після усіх злочинів, які вчинили проти українського народу, вони просто морального права не мають керувати нашою
державою. Підтримую думку про те, що несплановані, нечіткі дії опозиції затягують протестний опір в Україні. Опозиція значно недопрацьовує в боротьбі з владою та часто вдається до демагогії! З іншого
боку, якби опозиційні політики не взяли на себе роль лідера в «єврореволюції», взагалі невідомо чим усе закінчилося б. Є значна частина
СВІДОМИХ українців, які не хочуть миритися з безладом у державі,
вони готові не тільки «ходити на майдани», а й самі долучатися до
організації протестів. Водночас протестний опір в Україні показує
значний світоглядний розкол в суспільстві, бо значна частина людей
свідомо вірить у те, що на майдані – провокатори-екстремісти.

Олег ВОЛОШИНОВИЧ,
адвокат, 32 роки:
– Я народився і виріс у Луцьку, але
з 2005 року живу в Києві. Наша сім’я на
Майдані з 21 листопада 2013 року, вийшли
ввечері після пам’ятного зовнішньополітичного розвороту. Часу на постійну
участь немає, але у вільну хвилину чи в
моменти особливої напруги (штурм 1011 грудня 2013 року, 22 січня 2014 року)
я на Майдані. Дружина теж періодично
там, носить ліки для потреб медпункту. У ситуації, що склалася, є дві
площини. З одного боку, людей дістали: не можна системно обмежувати громадянські права і свободи й водночас душити економічно.
Більшість сімей витрачає 80% грошей на їжу. Це, на мою думку, катастрофа і щонайменше – підстава для відставки уряду. З іншого боку,
відбувся значний ментальний злам: частина наших співгромадян –
«савєцкіє люді» з усім набором штампів у ключі «какую страну развалілі», для яких самостійні дії і критичне мислення – це втрата зони
комфорту. Є інша частина людей, що називається середнім класом,
тобто пасіонарні, самостійні, вони вимагають від держави відповідного середовища. Я не знаю, як зшити це докупи і, приєднуючись до
Юрія Андруховича, вважав би за доцільне запропонувати «савєцкім»
самовизначитися. Влада не відповідає патерналістським сподіванням
перших і ліберальним очікуванням других, оскільки спрямована на
повне визискування ресурсу з найменшими затратами, а гуманітарна
лірика є їй органічно чужою. Щодо дій «Беркуту», то це за межею добра і зла. Враження, що останні п’ять років цілеспрямовано виводили
армію клонів, які уособлюють найгірші людські риси плюс повну відсутність рефлексії.

Марина, лучанка,
25 років:
Своє прізвище та фото вирішила приховати, оскільки
має нетипову для Західної України думку, та «боїться радикально налаштованої молоді».
– Загалом, я категорично проти майдану. Маю непогану
освіту, досвід роботи на державній службі, а наразі в мене
багато вільного часу для саморозвитку. Цей час я скерувала на дослідження ситуації, що склалася в Україні (статті,
підручники, відео, живе спілкування). Зваживши всі «за» і

«проти», можу сказати одне: на сьогодні на політичних теренах немає адекватного лідера, який міг би щось змінити
на краще. А якщо і був би, то він не формат Євромайдану.
Опозиційні сили – це повії Америки, а ЄС – це її рудимент.
Керуючі голови – не дурні, але поки підтримують олігархів.
Сказати, що тепло ставлюся до Януковича, я не можу, але на
сьогодні більше нікого при владі не бачу. Крики про те, що
ми спочатку все розвалимо, а потім щось побудуємо, мене
не надихають. І ще я не бачу нічого поганого в тому, щоб
Україна мала хороші відносини з Росією. Ми слов’янські народи, а це вже чимало.
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еконструкція луцького зоопарку, попри обіцянки влади, так і не розпочалася. На
заваді став тендерний скандал. Хоча
про це говорять не надто охоче.
Про те, що Луцьк має шанс отримати європейські кошти на реконструкцію зоокуточка, заговорили
ще у 2011 році. Вже у червні 2013го виконком міськради затвердив
проектно-кошторисну документацію
реконструкції звіринця. А міський
голова обіцяв, що роботи розпочнуться у жовтні. І вони наче розпочалися, але у тому то й річ – наче…
Проект з розвитку транскордонного природного туризму, який має
назву «Модернізація зоопарків у Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони у Жешуві з метою розвитку
транскордонного природного туризму» отримав співфінансування з
коштів Програми транскордонної
співпраці Польща-Білорусь-Україна
2007-2013. На реалізацію проекту
передбачено 2,3 млн євро.
За грантові кошти в Луцьку заплановано будівництво містечка
для левів та містечка для ведмедів з
вольєрами, павільйоном та оглядовими терасами. Передбачено проведення інженерних комунікацій,
благоустрій території, обігрів, облаштування енергетичних мереж,
будівництво водопроводу й каналізації і навіть відеоспостереження.
Після оновлення зоокуточка очікується збільшення відвідуваності у
3-4 рази.

КОЛИ І СКІЛЬКИ?
Владці заявляли то про 22, то про
25 мільйонів гривень, які потрібні на
реалізацію проекту. Єврокомісія виділила близько 15 мільйонів гривень,
решта ж – за міським бюджетом.
Спершу координатор проекту,
колишній заступник луцького мера
Василь Байцим говорив про те, що
основні будівельні роботи планують
завершити в 2014 році. А на весну
2015-го, ймовірно, залишаться тільки незначні роботи з благоустрою.
Загалом закінчити реконструкцію
зоопарку планували на початку 2015
року. Згодом заговорили про те, що
вона завершиться у 2016-му.

Перша черга будівництва мала
розпочатися у жовтні 2013 року і
завершитися наприкінці 2015-го.
Ідеться про освітлення, нову огорожу і каналізацію, якої в зоопарку
взагалі нема, а також про будівництво містечок для левів та ведмедів
і, звісно, благоустрій. Про це заявляв
сам міський голова Микола Романюк. А от вже на другому етапі робіт
подбали б про забезпечення кращих
умов проживання для інших звірів.
До слова, розпочати мали з нового
житла для левів.

ХТО ВИКОНАВЕЦЬ?
Тендер виконком Луцької міськради оголосив наприкінці червня 2013-го. На конкурс подали
свої пропозиції три фірми: ПАТ
«Рембудуправління-Вишків-АТ» –
майже 19 млн грн, ПП «ПМК №19»
– 23,5 млн грн та ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» – понад 21 млн грн.
Тільки-от найдешевшу пропозицію
відхилили. Причини такого рішення
тендерного комітету – і формальні,
як-от неповний пакет і неправильно
оформлена пропозиція, так і лист від
управління капітального будівництва Луцькради, в якому йшлося про
недостатню кваліфікацію працівників «Рембудуправління-Вишків-АТ».
Відтак переможцем визнали
ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536»,
які запропонували виконати роботи на 3 млн грн дорожче. Договір із
цим забудовником було підписано у
вересні.
Як відомо, основним власником
фірми «Луцьксантехмонтаж №536»
є Віктор Чорнуха, член виконавчого
комітету Луцької міської ради, який
і проводив цей тендер. Фірма авто-

Зоокуточок у Луцьку з’явився у 1964 році, а
вже у 1994-му набув статусу комунального
зоопарку. Нині тут мешкає майже 150
тварин п’ятдесяти видів, серед яких –
ведмеді, леви, лані, антилопа, олень, бізон,
фазани, різні декоративні тварини тощо.
Зоопарк є комунальним підприємством
Луцької міськради – малоприбутковим і з
не дуже хорошою репутацією. Довгий час
нарікали на роботу зоокуточка як звичайні
лучани, так і владці. Трохи біль як рік тому
зоопарк отримав нового директора – на
зміну Володимиру Гончарову прийшла
Людмила Денисенко, яка взялася по-новому

ритетна, є одним із найбільших забудовників на Волині. Разом з тим,
ця фірма найбільше відома тим, що
раніше регулярно розігрувала тендери зі своєю колишньою дочірньою
компанією – ТзОВ «Житлобуд-2»,
основним власником якої «Луцьксантехмонтаж №536» був від початку її існування і до липня 2012 року.
До слова, тільки за три останні роки
фірма Віктора Чорнухи, якою зараз
керує його син Ігор Чорнуха, виграла
тендерів на 420 мільйонів гривень.
Остаточне рішення про те, що
реконструкцію зоопарку не варто довіряти «Рембудуправління-ВишківАТ», конкурсний комітет ухвалив на
основі листа від міського управління
капітального будівництва, яке напередодні, навесні 2013-го, замовило
«Вишкову» реконструкцію приміщення в міській лікарні для встановлення ангіографа. До слова, лист
тендерний комітет отримав за два
дні до оголошення результатів.
За словами начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради Леоніда Карабана,
«Вишків» неякісно виконав роботи у
міській лікарні й київська фірма, яка
монтувала обладнання, висловила
низку серйозних зауважень до будівельників, які останнім довелося
зрештою усунути.
«Саме тому я написав лист про
перестороги. Адже це підприємство
на прикладі лікарні показало себе не з
найкращого боку. Звісно, помилки бувають у всіх, на жаль. Але реконструкція зоопарку – справа надто серйозна,
на яку передбачено європейські кошти. Тут і вимоги дуже високі. До того
ж, вони пропонували зробити швидше і дешевше, але це малоймовірно.

господарювати на підприємстві. Результати
роботи відчутні, на чому наголошував і
міський голова Микола Романюк. Так, у
2013-му звіринець заробив понад 387 тисяч
гривень, а от у 2012-му – 231 тисячу гривень.
– Насамперед у зоопарку стало чистіше,
тепер тут щотижня відбуваються суботники.
Зник неприємний запах, бо біля тварин
регулярно прибирають. Раніше ж звірі
не знали, що таке щоденне прибирання
у вольєрах. Також тепер тварин, які
дозволяють підступитися, розчісують, чого
раніше не було, – розповідає Людмила
Денисенко. – Тварини тепер можуть не

Я гадаю, вони навмисно встановили
меншу ціну, тільки аби виграти тендер. А якби взялися до роботи, то
об’єкт все одно ж треба закінчувати.
Потім поставили б ультиматум: потрібна ще певна сума. Не додасть Європа, то додасть міська рада. Бо об’єкт
треба ж завершити. Виходу іншого
не буде. Я не стверджую, що саме так
було б, але цілком можливо», – зазначив Леонід Карабан.
До того ж, як каже посадовець,
нині це підприємство занепадає, а от
«Луцьксантехмонтаж №536» навпаки – одне з найуспішніших, а тому й,
мовляв, надійніше.

ЗАПАХ КОРУПЦІЇ?
Як розповів виконавчий директор «Рембудуправління-Вишків-АТ»
Віктор Лось, результати тендеру
його фірму дуже обурили. Мало того,
тендер підприємство називає корупційним. З’ясувати правду будівельна
фірма вирішила за допомогою прокуратури та СБУ. Утім свого висновку правоохоронці поки не зробили,
каже Віктор Лось.
До того ж, він зауважує, що документи на конкурс фірма оформлювала відповідно до консультації з
секретарем тендерної комісії, а заяву
управління капітального будівництва вважає безпідставною, мовляв,
строки виконання робіт в лікарні
перенесли за взаємною згодою сторін через потребу усунення деяких
зауважень і встановлення самого обладнання, про що свідчить додаткова угода.
Віктор Лось також дивується:
мовляв, пропозиція «Вишкова» була
найбільш економічно вигідною не
тільки з позиції ціни. Фірма також

боятися морозної зими, бо до холодів ми
підготувалися як слід: і кормів закупили,
й заготували достатньо, і дровами та
торфобрикетом запаслися. Та ще й
встановили додаткові розетки для обігріву
теплолюбних звірів. У мешканців зоокуточка
збільшився раціон, а левиці вже навіть треба
дотримуватися дієти. Оскільки покращилися
умови утримання й харчування, тварини
стали спокійнішими. Одне з досягнень
– відновлення мережі освітлення, своїм
коштом підприємство профінансувало 15
ліхтарів. Старий будиночок каси на вході
розібрали і встановили новий, відновили

пропонувала виконати роботи найшвидше з трьох учасників і погоджувалася найдовше чекати на оплату.
«Теоретично тендер можуть визнати недійсним і оголосити про
проведення нового, але от чи буде
так на практиці, сумніваюся. Тим
паче, що договір вже укладено. Нас
просто-напросто викинули. То на
що нам вже розраховувати? Ми на
три мільйони гривень готові були
зробити дешевше. Якщо для міста це
– не гроші, то мені нічого сказати. Я
вважаю, що нас необґрунтовано викинули з тендеру. А викинули, щоб
протягнути «Луцьксантехмонтаж».
Обурює твердження, що у нас нема
кваліфікованих працівників. Наше
підприємство свого часу переробило півміста. Саме ми реконструювали Замок Любарта, а скільки шкіл і
дитсадків на Волині ми зробили, та й
житлових будинків. І сказати, що ми
– фірма, яка не має кваліфікації? Неправда», – обурюється будівельник.
Разом з тим, Віктор Лось визнає:
їхня фірма зараз переживає не найкращі часи. А все тому, що їм, мовляв, заважають працювати, натякаючи на той же зоопарк.

ТИМ ЧАСОМ…
Начальник управління капітального будівництва Луцькради Леонід
Карабан каже, що на початку листопада 2013-го в зоопарку розпочали
підготовку до реконструкції. Усі нові
будівлі в зоокуточку зводитимуть на
палях через особливості ґрунту. Будівельники вирівняли територію, де
буде містечко для левів. І випробовували ці палі. Більше – нічого.
«На сьогодні є дозвіл на початок
будівництва, укладено договір, але
гроші не надійшли. Єдине – було забурено п’ять таких бетонних паль, їх
випробовували, щоб ухвалити остаточне рішення щодо будівництва», –
розповів чиновник.
До того ж, Леонід Карабан розповів: польська сторона замовила
аудиторську перевірку тендерної
процедури, яку виконували фахівці
з Києва. Як зазначає керівник проекту Василь Байцим, результати перевірки вже є, але йому вони поки
невідомі.
Тим часом у Замості реконструкція місцевого зоопарку давно розпочалася, а от у Луцьку – загадкове
затишшя…

занедбане кормосховище. Працівники
підприємства мають спецформу. Також
зоопарк провадить активну інформаційну
роботу та всіляко популяризує себе,
проводить різні акції й свята для відвідувачів.
Зоокуточок випустив рекламну продукцію –
календарики і магніти із зображенням наших
тварин, якими ми дуже пишаємося. У планах
на цей рік – щонайменше три нові вольєри
за власний кошт. Я дуже хочу нових тварин,
але як відповідальний керівник усвідомлюю:
треба спершу навести лад із тим, що маємо,
але згодом ми подбаємо і про поповнення
нашого зоопарку.

ÒÅËÅÃ²Ä
СЕРЕДА

5 ЛЮТОГО
УТ1

06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки
дня
09.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.00 Пряме включення з
Кабінету міністрів України
10.20 Т/с «МонтеКрісто»
11.20 Нехай Вам буде
кольорово!
12.10, 18.55, 21.30 Діловий
світ
12.25 Д/ф «Той, хто
повернувся»
12.55, 03.35 Як це?
13.30 Кордон держави
13.45 Т/с «Вічний поклик»
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.40 «Секрети успіху» з
Н.Городенською
16.15 Крок до зірок
17.00 Х/Ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ
ОПІВДНІ»
18.40 Фінансова перспектива
19.20 Кубок світу з футболу
2014. Щоденник ФІФА
19.45 «Національні колективи
України-Тарасові Шевченку»
20.50 Мегалот
20.55 Офіційна хроніка
21.40 Теніс. Кубок Федерації.
Щоденник
21.45 Фольк-music
22.45 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.00 Х/Ф «ПОРАЗКА
ІНЖЕНЕРА ГАРІНА»

ЧЕТВЕР

6 ЛЮТОГО
УТ1

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20, 04.00
Новини
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки
дня
09.30, 15.25 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.35 Т/с «МонтеКрісто»
12.10, 17.45, 21.30 Діловий
світ
12.25 Українська пісня
13.20 Український акцент
13.40 Т/с «Вічний поклик»
15.10, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
16.20 Х/Ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ
ОПІВДНІ»
18.00 Фінансова перспектива
18.30 Олімпійські ігри. Фігурне
катання (командні змагання)
21.40 Теніс. Кубок Федерації.
Щоденник
21.45, 04.35 «Надвечір’я»
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.00 Х/Ф «ПОРАЗКА
ІНЖЕНЕРА ГАРІНА»
01.30 Про головне
01.50 ТелеАкадемія
02.50, 03.55 Служба розшуку
дітей
02.55 Фольк-music
04.15 Українського роду

Хроніки ЛЮБАРТА
№2 (165) 30 січня 2014 року
1+1

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.25 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.55, 11.55, 20.15, 21.15 Т/с
«Парфумерниця»
12.50, 13.40, 00.30, 01.20 Т/с
«Next-3»
14.40, 02.55 «Російські сімейні
драми»
15.40 Т/с «Свати - 3»
16.45 «ТСН. Особливе»
22.20, 04.25 «Ілюзія безпеки»
23.40, 03.45 Т/с «Касл»
02.10 «Стрингери »
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «НЕ СТАВТЕ
ДІДЬКУ КАПКАНИ»
11.00 Х/Ф «МІЙ БОЙОВИЙ
РОЗРАХУНОК»
12.50 «Раби прибульців»
13.50 «Смертельний космос»
14.50 «Автомобілі в погонах»
15.35 «Особливе доручення»
16.20 «Легка самохідна
установка»
19.00 Т/с «Лінійний відділ»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «НАЙМАНЦІ»
23.20 Х/Ф «СНІГОВИЙ ЗВІР»
01.00 Х/Ф «СУЧАСНІ
ВАМПІРИ»
02.30 Х/Ф «ГЕТЬМАНСЬКІ
КЛЕЙНОДИ»

1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.20 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.50, 11.50, 20.15, 21.15 Т/с
«Парфумерниця»
12.45, 13.45, 00.25, 01.25 Т/с
«Next-3»
14.45 «Російські сімейні
драми»
15.45 Т/с «Свати - 3»
16.45 «ТСН. Особливе»
22.15, 04.30 «Територія
обману»
23.35, 03.50 Т/с «Касл»
02.15, 02.15 «Стрингери »
05.20 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «СИЦИЛІЙСЬКИЙ
ЗАХИСТ»
11.15 Х/Ф «ВИКРАДЕННЯ
САВОЙЇ»
13.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Х/Ф «ГОСПОДАР»
21.00 Х/Ф «ЛАНЦЮГОВА
РЕАКЦІЯ»
23.00 Х/Ф «ПОМСТА»
01.15 Х/Ф «НАЦИСТИ У
ЦЕНТРІ ЗЕМЛІ»
02.45 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

ІНТЕР
05.30, 22.25, 04.00 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 13»
06.15, 19.05 Т/с «Поки станиця
спить»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Сильніше
долі»
11.05, 12.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20 «Судові справи»
15.10 «Сімейний суд»
16.05 Т/с «Таємниці слідства
- 13»
18.05 «Стосується кожного»
20.00, 03.30 «Подробиці»
01.20 Т/с «Своя правда - 2»
02.00 Д/ф «Сільська магія»

МЕГА
06.00 Д/ф «Маскарад»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Жертви природи
08.30, 13.30 За межею
виживання
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
14.30, 21.30 Смертельна зброя
16.30 Штурм свідомості. Кров
нащадків
17.30 У пошуках істини
19.30 45 секунд до вічності
20.30 Д/ф «Ейтінгон: таємний
роман»
22.30 Неймовірні Галапагоси
00.30 Покер. The Big Game
01.20 Містична Україна

ІНТЕР
05.30, 22.25, 04.00 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 13»
06.15, 19.05 Т/с «Поки станиця
спить»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Сильніше
долі»
11.05, 12.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.20 «Судові справи»
15.10 «Сімейний суд»
16.05 Т/с «Таємниці слідства
- 13»
18.05 «Стосується кожного»
20.00, 03.30 «Подробиці»
01.20 Т/с «Своя правда - 2»
02.00 Д/ф «Даліда. По лезу
слави»

МЕГА
06.00 Д/ф «Таємниця золота
Колчака»
06.30, 19.30, 23.30 Загадки
Всесвіту
07.30, 12.30 Жертви природи
08.30, 13.30 За межею
виживання
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
14.30, 21.30 Смертельна зброя
16.30 Дурман Всесвіту
17.30 У пошуках істини
20.30 Д/ф «Полювання на
«Осу»
22.30 Неймовірні Галапагоси
00.30 Загадки планети
01.20 Прихована істина
03.20 Берлінська стіна
04.40 Фідель Кастро
05.20 Тамплієри: остання битва

ICTV
05.10 Служба розшуку дітей
05.15, 08.45, 12.45 Факти
05.45 Світанок
06.45, 16.40 Т/с «Літєйний, 4»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
13.50, 20.05 Т/с «Шеф»
18.45 Факти. Вечір
22.50 Х/Ф «НА ГРЕБЕНІ
ХВИЛІ»
01.15 Х/Ф «ПРИДОРОЖНІЙ
КЛУБ»
03.10 Т/с «Спогади про
минуле»
03.50 Х/Ф «ГАМАНЕЦЬ АБО
ЖИТТЯ»
04.40 Про-Ziкаве.ua

ТРК УКРАЇНА
06.00, 05.15 Т/с «Дорожній
патруль»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.30, 15.25, 02.10 Щиросерде
зізнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с
«Слід»
10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50, 04.25 «Нехай говорять»
16.00, 03.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 03.45 «Говорить
Україна»
22.00, 02.30 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профіль убивці»

ICTV
05.10, 08.45, 12.45 Факти
05.40 Світанок
06.40, 16.45 Т/с «Літєйний, 4»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
13.55 Т/с «Шеф»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Чужий район»
22.50 Х/Ф «ЗАТЯЖНИЙ
ПОСТРІЛ»
00.45 Х/Ф «НА ГРЕБЕНІ
ХВИЛІ»
02.50 Т/с «Спогади про
минуле»
03.35 Х/Ф «ПРОПАЩІ
ХЛОПЦІ. ПЛЕМ’Я»

ТРК УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожній патруль»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.30, 15.25, 02.10 Щиросерде
зізнання
08.00, 05.15 Т/с «Подружжя»
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Т/с
«Слід»
10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50, 04.25 «Нехай говорять»
16.00, 03.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 03.45 «Говорить
Україна»
22.00, 02.30 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профіль убивці»
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СТБ
a04.40 «Чужі помилки. Жертви
весільного персня»
05.25, 15.55 «Все буде добре!»
07.05, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
08.45 Х/Ф «КОХАННЯ ПІД
НАГЛЯДОМ»
10.35 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
12.20, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.20 «МастерШеф»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»
22.25 «Хата на тата»
00.15 Х/Ф «СМЕРТЬ
ШПИГУНАМ!»
02.10 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.20, 06.55 Kids Time
06.25, 13.00 М/с «Черепашкиніндзя»
06.40, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Щоденник лікаря
Зайцевої»
08.55, 17.10 Т/с «Не родись
вродлива»
09.45 Т/с «Щасливі разом»
15.15 Т/с «Друзі»
16.10 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 20.15 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.05 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
22.20 Х/Ф «ПОБАЧЕННЯ
НАОСЛІП»
00.15 Х/Ф «9 ЯРДІВ»
02.00 Служба розшуку дітей
02.05, 03.05 Зона ночі
02.10 Українці Любов
03.10 Райські сади гетьмана
Сагайдачного

СТБ
05.35 «Зіркове життя.
Випробування смертю»
06.20, 15.55 «Все буде добре!»
08.00, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
09.45 Х/Ф «БУДИНОК НА
УЗБІЧЧІ»
11.45, 20.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.45 «МастерШеф»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»
22.25 «Зіркове життя.
Народжені в чужому тілі»
23.25 «Зіркове життя. Тіло як
інтимний щоденник»
00.20 Х/Ф «СМЕРТЬ
ШПИГУНАМ!»
02.20 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.20, 06.55 Kids Time
06.25, 13.15 М/с «Черепашкиніндзя»
06.40, 13.35 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Щоденник лікаря
Зайцевої»
08.55, 17.10 Т/с «Не родись
вродлива»
09.45, 16.10 Т/с «Татусеві
дочки»
15.20 Т/с «Друзі»
18.00, 20.15 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.10 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
22.20 Х/Ф «9 ЯРДІВ»
00.20 Х/Ф «9 ЯРДІВ-2»
02.10, 04.55 Служба розшуку
дітей
02.10, 02.55 Зона ночі
02.15 Десята муза в Україні
02.45 Скіфи

ЗІРКОВІ НОВИНИ
ЗІРКИ ОТРИМАЛИ
ДОВГООЧІКУВАНІ
СТАТУЕТКИ «GRAMMY»

56

-та церемонія Національної академії звукозапису США зібрала найкращих виконавців
світу в залі «Staples Center», що в Лос-Анджелесі,
повідомляє «navsi100.com».
Цьогорічний захід став першим в історії
«Grammy» нагородженням з дрес-кодом. Компанія
«CBS» попросила гостей уникати дуже відвертих
нарядів.
Отже, «Піснею року» став сингл «Royals» від
виконавиці Lorde (Нова Зеландія). Конкуренцію
їй складали Бруно Марс, Пінк, Кеті Перрі та дует
Macklemore & Ryan Lewis. Останній, до речі, отримав нагороду одразу в чотирьох номінаціях: «Краще
реп-виконання», «Краща реп-композиція», «Кращий реп-альбом» і «Кращий новий артист».
«Daft Punk» стали тріумфаторами церемонії і
удостоїлися відразу п’яти нагород «Греммі», у тому
числі за кращий альбом і кращий запис року, яким
визнали хіт «Get Lucky».
Одну з найбільш очевидних нагород забрав
всесвітньо відомий Фарелл Вільямс — його визнали
кращим продюсером року. А група «Daft Punk», яка
записала з ним напевно найуспішнішу пісню року,
забрала відразу три статуетки: «Кращий дизайн
некласичного альбому», «Краще поп-виконання
дуетом або групою» і «Кращий танцювальний або
електронний альбом».
У рок-номінаціях засвітилися «Black Sabbath» —
«Краще метал-виконання» за пісню «God is Dead?»,
А за «Кращий рок-альбом» нагороду отримали легендарні «Led Zeppelin». Кращим альтернативним
альбомом, на думку критиків, варто було визнати
роботу від «Vampire Weekend» — «Modern Vampires
of the City».
Співачка Адель, що останнім часом не дуже
активна на сцені та у творчості, теж пішла не з порожніми руками. Тепер в її активі «Краща пісня, написана до візуального представлення» та «Кращий
саундтрек до візуального представлення» за роботу «Skyfall». За «Найкраще відео» забрав статуетку
Джастін Тімберлейк. Він же, до слова, став володарем грамофона за «Кращу R&B-композицію».
Сер Пол Маккартні, який отримав дві статуетки, виступив на сцені разом з Ринго Старом. Маккартні вручили «Grammy» за пісню «Cut Me Some
Slack», яку він виконав разом з учасниками групи
«Nirvana», а також за кращий музичний фільм «Live
Kisses».
На церемонії вручили статуетку представникам
найвідомішою світової групи. За особливий внесок і
досягнення в музичній індустрії нагороджено групу
«The Beatles».

«СКРЯБІН» ПРИСВЯТИВ
ПІСНЮ ПОДІЯМ НА
ГРУШЕВСЬКОГО

Н

азва нової пісні повністю відповідає її змісту і
подіям в Україні, зокрема в столиці, Києві —
«Революція у огні». Соліст гурту Андрій Кузьменко
співає про те, як «свої на своїх надягають наручники». Кліпом до пісні стали змонтовані уривки подій,
що відбувалися на Грушевського 22 січня.
Кузьма зауважив, що композиція народилася у
його голові після останніх подій — співак написав
пісню за дві години. «Завжди гарні пісні виходять,
коли є момент, що розбурхав свідомість. А тут півсвіту розбурхалося. Якщо є ідея, то вона переростає
в історію і все швиденько виходить», — розповів
Кузьма в одному з інтерв`ю.

КІНОАНОНС
ДЖОНА ХІЛЛ ЗНЯВСЯ У
СКОРСЕЗЕ НЕ ЗАРАДИ ГРОШЕЙ

Д

жона Хілл, номінований на «Оскар» за роль у
фільмі Мартіна Скорсезе «Вовк з Уолл-стріт»,
поділився подробицями про проект. Зокрема, він
розповів, скільки склав його гонорар.
Виявилося, що актор не особливо вибагливий,
як більшість голлівудських зірок, для нього було
важливіше знятися у самого Скорезе, ніж заробити.
Тому він погодився на мінімальну ставку акторської
гільдії і провів сім місяців на знімальному майданчику за 60 000 доларів. До речі, ДіКапріо за свою роботу отримав 10 мільйонів доларів.
Хілл виконав роль правої руки головного героя
Джордана Белфорта (Леонардо ДіКапріо).
«Мені заплатили мінімальний гонорар. Така була
пропозиція. Я сказав, що підпишу папери відразу ж,
поки ніхто не передумав, – сказав актор. – Я продав
би свій будинок і віддав би всі гроші Мартіну, аби
попрацювати з ним. Гроші робляться не на таких
фільмах. А тут справа не в грошах. Потрібно робити
те, що тобі справді важливо».
До речі, українська прем’єра фільму Скорсезе
відбудеться 13 лютого.

САЛЬМА ХАЄК І ВЕНСАН
ЮТЬ
КАССЕЛЬ ЗІГРАЮТЬ
В ІТАЛІЙСЬКІЙ
«КАЗЦІ КАЗОК»

С

альма Хаєк і Венсан Кассель
ссель
зіграють в екранізації книниги італійського поета і казкакаря Джамбаттисти Базилее
«Казка казок» (The Tale of
Tales).
Сюжет стрічки буде
засновано на трьох опові-даннях зі збірки Базиле. Які
саме режисер вибрав історії, не уточнюється. Усього
в книгу, вперше випущену в 1634 році, входить 50
казок, в основу яких покладено неаполітанський
фольклор. Деякі казки зі збірки Базиле в подальшому стали відомі в обробці Шарля Перро та Братів
Грімм. У тому числі – «Спляча красуня», «Попелюшка» і «Кіт у чоботях».
Які саме ролі виконають актори, наразі не відомо. Режисером фільму виступить італієць Маттео
Гарроне. «Казку казок» випустять англійською мовою, а зніматимуть картину в Італії.
Ця робота стане першим спільним фільмом Хаєк
і Касселя.

ДЕНІЕЛ РЕДКЛІФФ СТВОРИТЬ
БРУКЛІНСЬКИЙ МІСТ

У

24-річного Деніела Редкліффа поповнення в
робочому графіку. Актора покликали зіграти
інженера Вашингтона Роблінга, який побудував той
самий Бруклінський міст. До речі, фільм так і називається.
Майбутня стрічка Дугласа МакГрата («Емма»,
«Ніколас Ніклбі», «Погана слава» і «Я не знаю, як
вона робить це») буде заснована на реальних подіях
і належить до жанру історичної драми.
Згідно з фактами, в 1869 році батько Вашингтона, інженер-мостобудівник Джон Роблінг, запропонував проект мосту, що з’єднує Манхеттен і Бруклін.
Будівництво почалося наступного року, але вже без
Роблінга-старшого, який помер після нещасного випадку. Головним інженером було призначено його
сина Вашингтона, але через травму і прогресування хвороби він швидко опинився на лікарняному
ліжку. Дружина Емілі виявилася єдиною ланкою,
що з’єднувала чоловіка-інженера і його помічників,
регулярно відбиваючи спроби змістити Вашингтона
Роблінга з посади і ставши на наступні 13 років, по
суті, центральною керівної фігурою.
Сценарій до фільму писав сам МакГрат.
Початок знімань заплановано на серпень 2014го. Доти продюсери Крістін Вахон і Роуз Гангузза
проводитимуть кастинг акторів.
Нагадаємо, що останньою стрічкою, що вийшла
за участі Деніела Редкліффа, став трилер «Убий своїх
коханих» Джона Крокідаса. Також актор знімається
в телесеріалі «Записки юного лікаря», заснованому
на розповідях Михайла Булгакова.
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П’ЯТНИЦЯ

7 ЛЮТОГО
УТ1

06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25, 07.40 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки дня
09.30, 15.55 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «МонтеКрісто»
11.35 Подорожуй світом з
Ю.Акуніною
12.10, 21.25 Діловий світ
12.25, 04.35 Віра. Надія. Любов
13.25 Театральні сезони
14.15 Крок до зірок
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Рояль в кущах
17.00, 21.40 Олімпійська студія
18.00 Церемонія відкриття
Олімпійських ігор
21.35 Теніс. КубокФедерації.
Щоденник
22.00 Політтеатр
22.20 Фестиваль пісні в Коблево
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.45 Від першої особи
00.00 Фільм-концерт
«О.Газманов. Зроблений в СРСР»

СУБОТА

8 ЛЮТОГО
УТ1

10.50 Олімпійські ігри.
Сноубординг. Слоупстайл (чол.)
12.00 Олімпійські ігри. Лижні
гонки (жін., 7, 5 км/7, 5 км)
13.15 Армія
13.25 Без цензури
13.55 Баскетбол. Кубок України.
Півфінал
16.10 Слово регіонам
16.20 Олімпійські ігри. Біатлон.
Спринт (чол., 10 км)
18.10 Олімпійські ігри. Фігурне
катання (командні змагання)
19.55 Олімпійські ігри. Фрістайл.
Могул (жін)
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.25 Теніс. Кубок Федерації.
Щоденник
21.30 Олімпійська студія.
Підсумки дня
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Олімпійські зимові ігри.
Біатлон. Спринт. Чоловіки
00.50 Сміх з доставкою додому
01.30 Олімпійські ігри. Санний
спорт (чол.)

НЕДІЛЯ

9 ЛЮТОГО
УТ1

09.00 Олімпійські ігри.
Гірськолижний спорт.
Швидкісний спуск (чол.)
11.15 Олімпійські ігри.
Сноубординг. Слоупстайл (жін.)
12.30 Олімпійські ігри. Лижні
гонки (чол., 15 км/15 км)
13.55 Баскетбол. Кубок України.
Фінал
16.10 Ми хочем, щоб ви знали
16.20 Олімпійські ігри. Біатлон.
Спринт (жін., 7, 5 км)
17.55 Олімпійські ігри. Фігурне
катання (командні змагання)
20.15 Олімпійські ігри. Стрибки
на лижах з трампліна (чол.)
21.00, 01.20 Підсумки тижня
21.30 Теніс.Кубок Федерації.
Щоденник
21.35 Олімпійська студія.
Підсумки дня
22.45 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.30 Олімпійські зимові ігри.
Біатлон. Спринт. Жінки
01.40 Слово регіонам
01.50 Не вір худому кухарю

1+1
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.50, 11.45 Т/с «Парфумерниця»
12.40, 13.40, 01.55, 02.45 Т/с
«Next-3»
14.40 «Російські сімейні драми»
15.40 Т/с «Свати - 3»
16.45 «ТСН. Особливе»
20.15 «Вечірній Київ - 2013»
22.05 Х/Ф «ПОЦІЛУНОК КРІЗЬ
СТІНУ»
23.55 Х/Ф «УБИВЦЯ ВСЕРЕДИНІ
МЕНЕ»
03.35 «Стрингери»
04.20 Х/Ф «ТРИДЦЯТЬ ТРИ»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «СИЦИЛІЙСЬКИЙ
ЗАХИСТ»
11.15 Х/Ф «ВИКРАДЕННЯ
САВОЙЇ»
13.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Х/Ф «ГОСПОДАР»
21.00 Х/Ф «ЛАНЦЮГОВА
РЕАКЦІЯ»
23.00 Х/Ф «ПОМСТА»
01.15 Х/Ф «НАЦИСТИ У ЦЕНТРІ
ЗЕМЛІ»
02.45 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

1+1
08.50 М/ф «Енгрі бердс»
08.55, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
09.40 «Світське життя»
10.40, 11.40, 12.40, 13.40 Т/с
«Свати - 3»
14.40 «Вечірній Київ - 2013»
16.30, 20.00 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 4»
22.10 Х/Ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
00.50 Х/Ф «ГОРА - ВБИВЦЯ»
02.15 Х/Ф «УБИВЦЯ ВСЕРЕДИНІ
МЕНЕ»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.25 Х/Ф «СИЦИЛІЙСЬКИЙ
ЗАХИСТ»
08.00 Т/с «Солдати-15»
10.00 Т/с «Боєць. Народження
легенди»
17.00 Х/Ф «ГОСПОДАР»
19.00 Х/Ф «СНАЙПЕР»
21.00 Х/Ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ ЗЕМЛІ»
23.30 Х/Ф «РІЧАРД: ЛЕВИНЕ
СЕРЦЕ»
01.20 Х/Ф «ПОМСТА»
03.20 Х/Ф «ДВІЙНИК»

1+1
08.10, 08.35 М/с «Король Лев.
Тімон і Пумба»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
10.05 «Телевізійна служба
новин»
10.40 Х/Ф «ТРИДЦЯТЬ ТРИ»
12.10 «Міняю жінку - 5»
13.30 «Чотири весілля - 2»
14.50 «Маша і ведмідь »
15.45 Х/Ф «ХАЙ ГОВОРЯТЬ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
20.15 Х/Ф «ЛАДОГА»
00.25 «Світське життя»
01.25 Х/Ф «ПОЇЗД ДО
ДАРДЖИЛІНГА»

2+2
07.00 «Маски-шоу»
10.15 Т/с «Мисливці за
старовиною»
13.00 Х/Ф «ОСТРІВ СКАРБІВ»
16.30 Х/Ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ ЗЕМЛІ»
19.00 Х/Ф «ЛАНЦЮГОВА
РЕАКЦІЯ»
21.00 «Королі рингу». Всесвітня
серія боксу (WSB). Argentina
Condors - Українські Отамани
23.40 Х/Ф «СНАЙПЕР»
01.40 Х/Ф «МЕГАПРОВАЛ»
03.05 Х/Ф «ЧОТИРИ ЛИСТА
ФАНЕРИ»

ІНТЕР
06.15 Т/с «Поки станиця спить»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.55 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Сильніше долі»
11.05, 12.20 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.20 «Судові справи»
15.05 «Сімейний суд»
16.00 Т/с «Таємниці слідства - 13»
18.00 «Церемонія відкриття
Зимових Олімпійських ігор в
Сочі»
21.00, 03.20 «Подробиці»
21.30, 03.50 Т/с «Мосгаз»
02.15 Д/ф «Як приручити удачу»

МЕГА
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Жертви природи
08.30, 13.30 За межею
виживання
09.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
14.30, 21.30 Смертельна зброя
16.30 45 секунд до вічності
17.30 У пошуках істини
18.30 Наука.UA
19.30 НЛО. Секретні файли
20.30 Д/ф «Таємниця золота
Колчака»
22.30 Неймовірні Галапагоси
00.30 Загадки планети
01.20 Недолугі нотатки

ІНТЕР
06.05 Т/с «Мосгаз»
08.05 «Школа лікара
Комаровського»
08.55 Х/Ф «БУДЬТЕ МОЇМ
ЧОЛОВІКОМ»
10.45 Х/Ф «ЕГОЇСТ»
12.40, 03.15 Т/с «Одну тебе
кохаю»
17.50, 20.30 Т/с «Все спочатку»
20.00, 02.45 «Подробиці»
22.40 Т/с «Мережева загроза»

МЕГА
06.00 У пошуках істини
08.00 Шалені розумники
09.50, 21.30 Ідеї, що
перевернули світ
12.30 Неймовірні Галапагоси
15.30 Тварини-гладіатори
17.30 Д/ф «Полювання на «Осу»
18.30 Д/ф «Зникла субмарина:
К-129»
19.30 Д/ф «К-278. Залишитись
живим»
20.30 Д/ф «Пірати 21 століття»
00.30 Загадки планети
02.10 Скарб.ua

ІНТЕР
05.45 Т/с «Мережева загроза»
09.30 «Школа лікара
Комаровського. Невідкладна
допомога»
10.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
10.55 Т/с «Все спочатку»
15.00, 02.50 Т/с «Одну тебе
кохаю»
18.05, 21.00 Т/с «Осінній вальс»
20.00, 02.05 «Подробиці тижня»
22.50 Т/с «Що приховує кохання»
00.30 Х/Ф «ЕГОЇСТ»

МЕГА
08.00 Шалені розумники
09.50, 21.30 Ідеї, що
перевернули світ
12.30 Глибини океану
14.30 Мадагаскар
15.30 У пошуках пригод
18.30 Великі таємниці. НЛО.
Шпигунська війна
19.30 Битва цивілізацій. НЛО.
Особливе досьє
20.30 Великі таємниці.
Марсіанські хроніки
00.30 Загадки планети
02.10 Скарб.ua

ICTV
05.10 Служба розшуку дітей
05.15, 08.45, 12.45 Факти
05.45 Світанок
06.45, 16.40 Т/с «Літєйний, 4»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 13.00 Т/с «Прокурорська
перевірка»
13.50, 20.05 Т/с «Чужий район»
18.45 Факти. Вечір
22.50 Х/Ф «НА ВІДСТАНІ
УДАРУ»
01.00 Х/Ф «ЗАТЯЖНИЙ
ПОСТРІЛ»
02.30 Т/с «Спогади про минуле»
03.15 Стоп-10
04.00 Про-Ziкаве.ua

ТРК УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожній патруль»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.30, 15.25 Щиросерде зізнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 12.50, 17.20, 22.30 Т/с
«Слід»
10.00, 21.00 Т/с «Горюнов»
11.50, 04.50 «Нехай говорять»
16.00, 02.40 Критична точка
19.20, 03.25 «Говорить Україна»
22.00, 02.10 Події дня
23.20 Історія криміналістики.
Судова медицина
00.20 Т/с «Профіль убивці»
05.40 Срібний апельсин

ICTV
06.05 Т/с «Чужий район»
08.45 Зірка YouTube
09.55 Дача
10.20 Т/с «Московське подвір’я»
18.45 Факти. Вечір
19.00 Надзвичайні новини.
Підсумки
19.55 Т/с «Доставити за будь-яку
ціну»
23.40 Х/Ф «ПРОРИВ»
01.20 Х/Ф «МОНТАНА»
02.50 Х/Ф «НА ВІДСТАНІ
УДАРУ»

ТРК УКРАЇНА
07.00, 19.00, 02.50 Події
07.10, 08.10 Т/с «Інтерни»
00.00 Один за сто годин
11.00 Т/с «Дорожній патруль 2»
15.00 Х/Ф «МІЙ КОХАНИЙ
ГЕНІЙ»
19.20 Х/Ф «Я БУДУ ПОРУЧ»
21.20 Х/Ф «ШЛЯХ ДО СЕРЦЯ
ЧОЛОВІКА»
23.20 Т/с «Рівняння з усіма
відомими»
03.10 Т/с «Профіль убивці»
06.10 Срібний апельсин

ICTV
08.20 Так$і
08.45 Зірка YouTube
09.55 Козирне життя
10.25 Вам і не снилося!
11.05 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
19.40 Х/Ф «ПРОРИВ»
21.25 Х/Ф «БІЙ З ТІННЮ.
ОСТАННІЙ РАУНД»
00.00 Х/Ф «БІЙ З ТІННЮ.
РЕВАНШ»
02.30 Х/Ф «БІЙ З ТІННЮ»
04.35 Провокатор

ТРК УКРАЇНА
07.00 Х/Ф «ПОЛИН - ТРАВА
ГІРКА»
09.00 Ласкаво просимо
10.00, 11.00 Таємниці зірок
12.00 Т/с «Дорожній патруль 2»
15.00 Х/Ф «Я БУДУ ПОРУЧ»
17.00 Х/Ф «ШЛЯХ ДО СЕРЦЯ
ЧОЛОВІКА»
19.00, 02.35 Події тижня
20.00, 21.30 Т/с «Інтерни»
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 Х/Ф «ТРЕМТІННЯ ЗЕМЛІ 4»
03.20 Т/с «Профіль убивці»

СТБ
06.05 «Чужі помилки. Робін Гуд з
великої дороги»
07.40 Х/Ф «ЗАСТАВА У ГОРАХ»
09.40, 18.20 «Неймовірна правда
про зірок»
11.10 Х/Ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА І ЛІКАРА
ВАТСОНА»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.10, 22.25 Х/Ф «КРОВ НЕ
ВОДА»
00.05 Х/Ф «БУДИНОК НА
УЗБІЧЧІ»
02.00 Х/Ф «ШВИДКИЙ ПОЇЗД»
03.35 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
06.20, 06.55 Kids Time
06.25, 13.10 М/с «Черепашкиніндзя»
06.40, 13.30 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Щоденник лікаря
Зайцевої»
08.55, 17.10 Т/с «Не родись
вродлива»
09.45, 18.00, 20.15 Т/с
«Вороніни»
15.25 Т/с «Друзі»
16.10 Т/с «Татусеві дочки»
19.00, 00.10 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
22.20 Х/Ф «9 ЯРДІВ-2»
00.20 Х/Ф «БЕЗ ПОЧУТТІВ»

СТБ
05.40 Х/Ф «САДКО»
07.00 «Караоке на Майдані»
07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «ВусоЛапоХвіст»
10.50 «Хата на тата»
12.45 Х/Ф «КРОВ НЕ ВОДА»
16.20 Х/Ф «КАВКАЗЬКА
ПОЛОНЯНКА, АБО НОВІ
ПРИГОДИ ШУРИКА»
18.00 Х/Ф «ТЕЩИНІ МЛИНЦІ»
21.40 Х/Ф «ЖІНОЧА ІНТУЇЦІЯ»
00.00 «Детектор брехні - 5»
01.25 Х/Ф «ЦАРЕВБИВЕЦЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06.25, 05.35 М/с «Джуманджи»
08.10 М/с «Том і Джеррі»
09.50 Файна Юкрайна
11.55 Уральські пельмені
14.35 Т/с «Вороніни»
18.00 Х/Ф «ТАКСІ»
19.50 Х/Ф «ТАКСІ-2»
21.45 Х/Ф «БЕЗ ПОЧУТТІВ»
23.40 Вже котрий день
00.35 Х/Ф «ШЕФ»
02.10, 03.00, 04.05 Зона ночі
02.15 Пристрасті навколо
символіки
02.35 Мольфар

СТБ
07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Караоке на Майдані»
11.40 Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»
15.20 Х/Ф «ТЕЩИНІ МЛИНЦІ»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всіх»
21.10 Х/Ф «МОСКОВСЬКІ
СУТІНКИ»
23.10 Х/Ф «ІНШЕ ОБЛИЧЧЯ»
01.00 Х/Ф «СНИ»
02.20 Нічний ефір

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 Церква Христова
08.00 М/с «Том і Джеррі»
10.25 Файна Юкрайна
12.45 М/ф «Черепашки-ніндзя»
14.30 Х/Ф «ТАКСІ»
16.15 Х/Ф «ТАКСІ-2»
18.00 Х/Ф «ПРИБУЛЬЦІ-2»
20.15 Х/Ф «ТАТУСІ БЕЗ
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК»
22.25 Х/Ф «ШЕФ»
00.15 Вже котрий день
01.10 Х/Ф «ВЕСІЛЬНІ ВІЙНИ»
02.40, 03.40 Зона ночі
02.45 Тб про ТБ
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МИЛИМО ЛИЖІ: КУДИ, СКІЛЬКИ І ЯК
Анна РОСТОВА

Н

а Різдво 2014 року Львів
був як ніколи багатий
на туристів. Причину,
жартуючи, називали одну –
відсутність природного снігу на
курортах. Нині снігу вдосталь,
сезон у розпалі. Спробуймо
порахувати, скільки коштуватиме
поїздка до гір.

БЛИЗЬКЕ
ГІРСЬКОЛИЖЖЯ
Найчастіше українці віддають
перевагу місцевому відпочинку, тобто пакують валізи до Карпат. Загалом
в Україні понад 50 місць, придатних
для лижників. Цього року чимало любителів зимового відпочинку

можуть покататися і на Ай-Петрі – найвищій
вершині Кримських гір, адже у 2014 році тут
випало багато снігу.
Серед найближчих до Луцька місць відпочинку – курорт Славське, Тисовець, Орявчик,
Плай, що у Львівській області. Найпопулярніший з перелічених – курорт Славське, куди, за
даними сайту Львівської міської ради, щороку
з’їжджаються понад 100 тисяч туристів.
Відстань між Славським і Луцьком складає
290 км. Дістатися до місця відпочинку можна
залізничним транспортом, втім доведеться як
відправну точку обирати найближчі до Луцька
Львів чи Дубно, або ж Здолбунів.
Перевага курорту в тому, що місцевість багата на різні за важкістю траси, де зможуть кататися як новачки, так і досвідчені спортсмени.
Більшість трас із протяжністю у 22 кілометри
має гора Тростян заввишки 1232 метри. На висоті 1050 метрів тут пологі траси, які підійдуть
для новачків. Вище – складні та середньої
складності схили.
Для фрірайду, тобто вільного катання, рекомендують гору Погар. До слова, саме для
катання лісом, необ’їждженими трасами спеціалісти радять курорти Пилипець та Подобовець, що в Закарпатській області. Любителі
бігових лижів знайдуть обладнані стадіони на
курортах Тисовець, Буковель та Ворохта.

ДАЛІ, ВИЩЕ, ДОРОЖЧЕ
Найвищим же курортом в Україні є Драгобрат, що на Закарпатті. Цю місцину цінують
за те, що тут найдовше, ледве не до середини
травня, лежить сніг. Серед мінусів можна назвати важкодоступність курорту. До найближ-

НЕЗАМІННІ РЕЧІ ДЛЯ ЛИЖНИКІВ
Не поскупіться та оформіть страховий полюс на випадок травми.
Якщо ви займаєтеся фрірайдом, захопіть з собою біпер (пристрій для
визначення місцезнаходження людини), лавинну лопату та щуп, спеціальний
рюкзак з повітряною подушкою.
Обов’язково покладіть в аптечку спирт. Він потрібний для розтирання при
обмороженні та дезінфекції. Подбайте аби в аптечці були креми на випадок
обмороження.
Захопіть еластичні бинти та зігрівальні креми. Вони допоможуть при
розтягнені та звичайні бинти, зеленку, якщо травмуєтеся.
Обов’язково візьміть з собою сонцезахисний крем з високим рівнем захисту.
Придбайте якісні окуляри для захисту очей від сонця.
чої залізничної станції тут 12 кілометрів, туристів возять переважно позашляховиками з
найближчого села Ясіня. Транспорт обійдеться
приблизно у 180 гривень за машину.
Порівняно спокійним лижники називають курорт Красія, що на Закарпатті (70 км
від Ужгорода). До слова, саме тут є найдовша
траса в Україні – протяжність у 3,5 кілометри,
є шість підйомників, доволі розвинута інфраструктура.
Найпопулярнішим, розвинутим і недешевим вважається курорт Буковель. У його активах 62 спуски, серед яких є траси для новачків,
любителів та професіоналів. Загальна протяжність трас становить 50 кілометрів, а найдовший спуск завдовжки 2132 м. Є 16 підйомників, а також можливість нічного катання.
Серед популярних гірськолижних місць
відпочинку за кордоном – курорти Австрії,

Швейцарії, Італії. Найближчі та досить бюджетні – курорти Польщі та Словаччини.

У ПУТЬ!
У 2014 році вартість проживання у приватному секторі українських гірськолижних курортів коштуватиме від 50 гривень за ніч, у готелі – від 150 гривень за ніч. Звісно, на курорті
Буковель ціни вищі. Впливає на суму й час відпочинку. Нині вже почався сезон середніх цін,
а остаточно вони впадуть після 8 березня.
Вибираючи пропозиції від приватних компаній та турагенств відпочинку, лижник уже не
має турбуватися про страхування, поселення
та переїзд. Возять групи туристів переважно на
вихідні на два або три дні. Вартість відпочинку в сезон на Буковелі обійдеться приблизно у
450-600 гривень за три дні.

Поїздки на вихідні дні надають і державні
організації. Наприклад, Центр туризму, спорту
та екскурсій управління освіти і науки Волинської ОДА возить у Буковель на вихідні туристів приблизно за 400-460 гривень.

ЩО ВДЯГНУТИ
А тепер про амуніцію. Правило перше: вона
має бути зручною і якісною. Правило друге:
лижники люблять, аби їх було видно здалеку.
Тому одяг потрібно підібрати ретельно, він
не повинен промокати, має захищати від вітру
та не давати організму перегріватися чи переохолоджуватися. У середньому якісний комплект зі штанів та куртки обійдеться в півторидві тисячі гривень, термобілизна вартуватиме
близько 500-700 гривень. Решту спорядження
можна взяти напрокат, якщо в гори вам вдається вирватися нечасто. Прокат діє як на курортах, так і в луцьких магазинах альпіністського і
туристичного спорядження.
У місті прокат лижів коштує в середньому
50 гривень за комплект. Він складається з власне лижів, палиць та черевиків. Приблизно такі
ж ціни оренди сноубордів. Оренда шолома та
маски коштуватиме 15-20 гривень.
Додаткові витрати на гірськолижних курортах – необмежені. Адже на більшості з них
розвинута інфраструктура – від барів до лазні.
Серед обов’язкових витрат – купівля квитків
на підйомники. Зазвичай абонементи на цілий
день коштують в межах 150-500 гривень, один
підйом – 10-40 гривень залежно від курорту.
Новачкам не завадить взяти уроки їзди у
інструктора. Послуги таких вчителів коштуватимуть близько 100-500 гривень за годину
залежно від сезонності, місця та групи.
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ВОЛЕЙБОЛ

«ХІМІК» БЕЗ ЖАЛЮ
ПЕРЕМІГ МОЛОДУ
ЛУЦЬКУ КОМАНДУ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

До Луцька на 9-й тур регулярного чемпіонату
жіночої Суперліги з волейболу приїхав
триразовий чемпіон турніру та чинний
володар Кубка України южненський «Хімік».
З таким суперником луцький ВК «КонтиніумВолинь-Університет» зіграв два надважкі
матчі й двічі програв з рахунком 0:3.
Якщо в минулі роки клуби вели здорову
конкуренцію, бо мали рівноцінні склади, то
цьогоріч їхні зустрічі трансформувалися з
центрального матчу туру на гру «в одні ворота».
Нагадаємо, що в міжсезоння з Луцька поїхала
дюжина основних гравців.
«Континіум-Волинь-Університет» – «Хімік» – 0:3 (21:25, 19:25, 14:25)
Хоча у першому матчі лучанки пробували
комбінувати й далеко не відпускали суперника,
та на досвіді «Хімік» перший діставався 25очкового рубежу. Господарі сподівалися зустріти втомленого суперника, адже двома днями
раніше южнянки зіграли матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка ЄКВ з польським ВК «Алупроф», де
в «золотому сеті» перемогли й піднялися вгору
турнірною сіткою. Та «Хімік» не менш серйозно
поставився і до матчів у Луцьку. Тому перші дві
партії для лучанок є безумовним успіхом. Головний тренер луцького «Континіума» Богуслав
Галицький після ігор зазначив, що для команди
це було хорошим уроком. Усе пішло шкереберть
у третьому сеті. Молода команда не витримала
психологічного тиску, ще й травмувалася гравець третьої зони Анастасія Тищенко.

У ТУРЕЧЧИНІ НАДАЛІ
БЕЗ КВАРЦЯНОГО
Павло ФІЛОНЮК

Т

риває перший зимовий збір
гравців луцької «Волині» у
Туреччині. Команда, як і в Луцьку,
бігає кроси, плаває у басейні, працює
у тренажерній залі, грає контрольні
матчі. Але усе це, звісно, у більш комфортабельних умовах, за футбольної погоди.
Остання, щоправда, дещо зіпсувалася,
і тренери відмінили третій спаринг, у якому «Волинь» мала намір зіграти з лідером
азербайджанського чемпіонату агдамським
«Карабахом». Попри хороший дренаж, поля
в Белеку виявилися залиті водою після зливи, яка не вщухала кілька днів.
А от другий матч – із махачкалінським
«Анжі» - відбувся. Команда Гаджи Гаджиєва
йде наразі на останньому місці у російській
Прем’єр-лізі, проте склад «Анжі» чи не щотижня підсилюється. Нещодавно команду
поповнив ще один українець: окрім старшого тренера Андрія Гусіна, в команді інший
колишній динамівець Олександр Алієв.
Буквально цими днями махачкалинці підписали колишнього «зенітівця» Бухарова.
Тому спаринг із командою, яка в лютому
гратиме в 1/16 Ліги Європи, був корисним.
За рівної гри із багатьма моментами усе вирішила помилка Ванче Шикова, який не дограв епізод у центрі штрафної, і Літовченко
капітулював – 0:1. Негатив цього поєдинку
– й травма нападника Дмитра Козьбана,
тому цей збір лучани дограватимуть із двома номінальними форвардами – Селіним і
новачком Петровим, адже Мемешев у Петербурзі, а Шумахер з відомих причин – у
Луцьку.
Склад «Волині» у грі з «Анжі» в першому таймі: Літовченко – Сімінін, Шершун,
Масло, Нємчанінов – Шабанов, Парцванія
– Рамон, Задерецький, Матей – Селін.
Другий тайм: Літовченко – Годований,
Шиков, Карковський, Чорномаз – Кінаш,

Спаринг із гданською “Лехією” вийшов жорстким.
На фото “повний контакт” Лопеса із польським захисником

Літвіненко (Петров, 75), Бікфалві, Бабатунде, Гошкодеря (Шіш, 70) – Козьбан.
Власне, нестача забивних форвардів далася взнаки вже у третьому спарингу лучан
у Белеку, який відбувся у вівторок. Суперником була «Лехія» з Гданська. Матч розпочався із тотальної переваги «Волині»,
яка допустила суперника до власних воріт
тільки в середині першого тайму. Але цілий
матч провівши в атаках, «хрестоносці» так
і не відзначилися – 0:0. Зауважимо й те, що
тренери «Волині» змирилися із ймовірною
втратою Шикова і награють у центрі захисту зв’язку Масло – Шершун, тоді як новачок
Артем Шабанов на позиції опорного півзахисника. Інший новопідписаний гравець
«Волині» Павло Чорномаз непогано дивиться на флангах півзахисту, принаймні каші
він не псує.
Склад «Волині» у першому таймі матчу
із «Лехією: Кичак – Сімінін, Масло, Шершун,

Шіш – Кінаш, Шабанов – Лопес, Чорномаз,
Матей – Літвіненко (Селін, 30).
Склад Волині на другий тайм: Неділько
– Годований, Карковський, Никитюк, Нємчанінов – Парцванія (Шиков, 70), Скоба –
Гошкодеря, Хомченко, Задерецький – Селін
(Петров, 70).
Останній товариський матч лучан у
Белеку заплановано на суботу, 1 лютого.
Суперник – четверта команда сербського
чемпіонату «Раднічки» (Ніш). Того ж вечора
«Волинь» вилітає додому. Третій збір заплановано почати 9 лютого.
А от головний тренер «Волині» Віталій Кварцяний неочікувано повернувся до
Луцька. У середу ВВК з’явився на сесії міської ради. Офіційно його з’яву коментують
як «невідкладні справи у Луцьку і Києві»,
а також участь у сесії міськради. Отож, закінчення зборів у Белеку тепер повністю на
плечах помічників Кварцяного.

БАСКЕТБОЛ
«Континіум-Волинь-Університет» – «Хімік» – 0:3 (14:25, 12:25, 19:25)
У матчі-відповіді Богуслав Андрійович не
робив кадрових ротацій, лише замість травмованої Тищенко випустив Ірину Собчук і заграв
уже двох ліберо. З перших подач «Хімік» пішов
у відрив, і надія луцьких фанів побачити бодай
один виграний сет у активі своєї команди згасла.
Відродитися їй дала можливість капітан волинянок Юлія Молодцова, розпочавши другу партію з
ефектного ейсу. Господарі майданчика навіть повели в рахунку і на перший технічний тайм-аут
пішли з невеликим відривом – 8:3. Та досвідчена
южненська команда миттєво придушила ентузіазм волинянок 11-очковою серією. «Зв’язка багато помилок допустила. Вона зовсім не загравала
перший темп, боялася, – коментує Галицький. –
Вони раз не вдарять, і вона їм не пасує. Виходить,
спростили гру і перевели на краї сітки. А гравці
«Хіміка» вибудували захист, діагоналі перекрили.
Якби зіграли перший темп спочатку гри, а не з
третьої партії, біля себе тримали б блокувальників, то я думаю, гра була б цікавіша».
Волинянки мають зробити висновки з цих
програшів і на матчі 10 туру поїхати у Вінницю тільки з переможним настроєм. Там
31 січня та 1 лютого на них чекають непрості
матчі з конкурентом по «турнірці» «КряжМедуніверситетом».

ЛУЧАНИ СКУЧИЛИ ЗА ПЕРЕМОГАМИ СВОЇХ БАСКЕТБОЛІСТІВ
Нагадаємо, для того, щоб пробитися у другу частину чемпіонату,
потрібно потрапити в першу вісімку. Якщо на медалі цього сезону годі й сподіватися, то принаймні так можна вберегти себе
від вильоту з Вищої ліги.
Наступну гру волиняни зіграють 6 лютого у Дніпропетровську проти місцевого БК
«Дніпро-ДВУФК».

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Волинські фанати баскетболу
цілий місять спостерігали
за грою своєї улюбленої
команди – БК «ЛучеськУніверситет» – лише за
посередництвом засобів
масової інформації. Але у
неділю команда луцького
університету нарешті зіграла
свій перший домашній
матч цього року. На цьому
всі приводи для радості
завершуються.
«Лучеськ-Університет» –
«Муссон» – 64:82 (15:23, 16:24,
14:17, 19:18)
Підопічні Сергія Смітюха
приймали свого конкурента по
турнірній таблиці Вищої ліги
севастопольський
«Муссон».
Волиняни жваво розпочали гру
і перші дві хвилини вели у рахунку. Та на цьому впевненість
луцьких хлопців вичерпалася.

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ
ВЕЛИКОГО
БАСКЕТБОЛУ:

Зате стабільно впевнено грали
гості, які м’яч за м’ячем збільшували відрив. До фінальної
сирени він сягнув непристойного числа 18.

Після 12 зіграних матчів
цього сезону БК «ЛучеськУніверситет» посідає 11 місце
турнірки з п’ятьма перемогами
й сімома програшами в активі.

1 лютого відбудеться
жеребкування півфіналів
Кубка України на майданчику
київського Палацу спорту в
перерві матчу Суперліги БК
«Київ» – БК «Хімік» (початок
гри о 14:00). Пряму трансляцію
цього матчу та жеребкування
можна переглянути в ефірі
«Першого Національного».
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АНЕКДОТИ
Чоловік збирається в магазин і
запитує дружину:
– Кохана, я в магазин, тобі
щось захопити?
– Так, любий, захопи мені облдержадміністрацію.
Чоловік збирається на роботу
і повідомляє дружині, що вранці
ретельно підбирав білизну. На запитання, навіщо він це робив, відповідає:
– Якщо мене захопить «Беркут», роздягне до трусів, то не хочеться світити перед ними сімейками.
– Куме, ви чули, що за наказом
Януковича з Керчі має прибути
батальон морської піхоти?
– Тепер зрозуміло, для чого
«Беркут» два дні поспіль заливає
Грушевського водою!

І

дея міської ради як такої
сягає ще часів пізнього
середньовіччя, коли Луцьк
отримав Маґдебурзьке право.
Суть проста: місту дозволяли
самому керувати своїми
основними процесами – торгівлею,
будівництвом, судами, розселенням
тощо. Колись у Луцьку була ратуша,
де засідав міський уряд на чолі
з бургомістром. Ця посада –

еквівалент сьогоднішнього міського
голови. Нинішнє приміщення міської
ради, можливо, збудували ще на
початку ХХ століття, але в 1930-х
йому надали функціоналістської
стилістики. Тоді тут розміщувалося
відділення пошти і телеграф.
Відтоді в цих стінах засідав орган,
який керував містом. У різні часи
він називався по-різному. Зараз
– міська рада. У радянський час

будівлю трохи добудували.
Зараз тут розташована Луцька міська
рада та частина її структурних
відділів. А вулиця називається
Богдана Хмельницького. Для
розв’язання більшості питань,
отримання дозволів, довідок, а також
скарг та звернень треба звертатися
в інший корпус – Центр надання
адміністративних послуг на вулиці
Лесі Українки.

Щоб підняти бойовий дух
спецпідрозділів МВС, придумали
для них кричалку:
– Слава «Беркуту»!
– Херова слава!
Аналізуючи недавні перемовини Януковича з опозицією, напрошується висновок: упродовж
найближчих днів він додатково
запропонує Яценюку Межигір’я,
Кличкові – вийти на ринг з Захарченком і Азаровим, Тягнибоку –
тричі героя України для Бандери!
Остані новини: «З
Українського дому
видалили
внутрішні органи».
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 23 січня 2014 року.
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БАБУСІ БАШКАЛЮКА
Олесь Гаврилов

ДІЙОВІ ОСОБИ:

Борода – луцький князь, отаман, призначений київським гетьманом.
Башкалюк – денщик Бороди.
Гусь – пламєнний революціонер.
Папєреднік – революціонер із холодною головою, в миру – Налькович.
Світів – революціонер від нічого
робити.
Тьотя Валя – секретар Бороди, жіночка, яка нічого не боїться, окрім
колючої бороди, і яку бояться навіть
олігархи.
Бабусі – революційно налаштовані
жіночки, демократичний варіант більшовицької матросні.
Олігархи – скоробагатьки-патріоти,
які люблять рідні краї здалеку.
…Розлого і привільно розкинулося
українське містечку Уцьк. У тривожному ультрамарині снігових заметів
потопають білі мазанки скоробагатьків. Але останніми місяцями
ніби вимерло все навколо в Уцьку: не
дзвенять над містом вечорами бадьорі
дівочі караоке, не ганяють проспектами круті джипи, нічні клуби закриваються. Іде суворий 2014-й.
Чимало бід довелося пережити тутешнім олігархам й отаманам – їх зневажають, обзивають прислужниками
банди і погрожують викинути з міста.
А тут ще одна напасть — в окрузі
знову з’явилася революційна ватага.
Вона прагне замінити отамана – князя
Бороду і його свиту, передусім денщика Башкалюка. Йому днями гетьман з
Києва надав титул пана-отамана – такий, як і в Бороди! Але хай як Башкалюк дере кирпу, погані його справи –
перед очима розпадається його банда,

ТРАГІФАРС НА ОДНУ ДІЮ
революційні ватаги запалили вогнища
вже біля отаманської мазанки. Відчуваючи, що недовго залишилося їм
панувати в Уцьку, князь зі своїм денщиком починають ділити зароблене
важкою працею…

прибуткові посади, прохідні місця в
списку та інші атрибути князівської
влади.
Ватажки Уцька ловлять цю нечисть,
повзаючи на колінах. Особливо потрібних свідків дострілюють з маузера.

Глуха ніч, біля революційної ватри в
центрі Уцька за келихом буржуйської
кави зійшлися три революційні ватажки.

Борода: Це тобі, це увесь час тобі.
Башкалюк: Ой, я такий бюджет не
витягну, забирайте собі.
Борода: То я себе не обділив? Усе почесному?

Світів: Шось мені не подобається тутешній режим, чує моє серце, хлопці,
що ми напередодні грандіозного шухеру – Борода із Башкалюком линяють і розклади всякі придумують.
Гусь: Зараз вони там без нас усе розграбують і втечуть. Папєреднік, треба
діяти!
Папєреднік: Я – Налькович, а що таке
папєреднік?
Світів: А біс його знає!
Папєреднік (до колег): То чому промовляєте?
Гусь: А слово красиве!
Світів: Треба ділити клейноди. Добре,
що їх багато, як і нас.
Папєреднік: А працювати на народ
хто буде?!
Світів: Ти мені дай таку роботу, щоб
усі працювали, а я на них кричав.
Розмова затягується до третьої пляшки кави. Ватра гасне, градус революційного запалу прямує в нескінченне
уцьке небо.
Тим часом у Білій мазанці – господі
уцького князя Бороди – отаман із денщиком ділять скриню Пандори.
Із неї вискакують, утікаючи від отамана і його денщика, липові тендери,

Цієї миті ватага, одягнена у будівельні каски от кутюр, вривається з
холодного майдану у Білу мазанку.
Попереду Гусь, Папєреднік, Світів та
інші демократичні елементи. За ними
підтюпцем тусуються Бабусі. Про
всяк випадок вони плачуть і сміються
одночасно.
Стіни мазанки дрижать, тьотя Валя
закриває собою двері в покої Бороди,
Башкалюк хапає награбоване й ховається у шафі. Шафа мовчить, боячись
видати в собі стороннє тіло.
Борода Гусю: І чому я в тебе такий
закоханий?
Гусь Бороді: Скидай чоботи, контро,
влада змінилася!
Борода (перезаряджаючи ружжо): Ти
зі мною не жартуй, а то система у мене
дуже нервова.
Попєреднік: Бородо, а яка влада зараз
в Уцьку?
Борода: Ніяка.
Світів (очі в нього палають революційним вогнем, тому доводиться
жувати горішки): Брешеш, контро!
Як це ніяка? Буде наша!
Борода: Ніякої влади немає, крім моєї.
До Гуся: І шо я в тебе такий закоханий?

(У шафі щось починає голосно гикати).
Ватага виймає маузера, Борода й сам
хапається за зброю. Валя дико пищить.
Папєреднік (із знанням справи!): Там
хтось є, сам не раз ховався.
Із шафи вилазить Башкалюк.
Світів, Папєреднік і Гусь: Ну ось,
справу зроблено! Отамани, поставте
нам печатку на бланку про те, що ми
відбули на революції цілу годину. Вся
влада Народній раді!
Революціонери з довідкою розчиняються у Білій мазанці, ситуацію в ній
опановують Бабусі.
Бабусі: Де влада?! Бабоньки, гайда за
ними! Давай всі сюди, де влада?
Дорогу революційним бабусям перепиняє Башкалюк.
Башкалюк: Стійте, родненькі.
Бабусі: Ось вона, влада, так? Ми тебе
над собою ставили, щоб порядок був, а
ти над нами збиткуєшся?
Башкалюк: Будемо розбиратися.
Бабусі б’ють поклони, наче в церкві,
кричать до Бороди з Башкалюком:

Гей, отамани голопузі, маєте бодай
якусь програму?
Борода: А як же без програми, я ж
не бандит з великої дороги! Я отаман
ідейний. І всі мої друзі, як один, стоять
тут за вільну особистість.
Бабусі (перемовляючись пошепки):
Отже, грабуватимуть.
Бабусі налітають на Башкалюка, хапають за руки, збивають шапку, намагаються ущипнути за м’які місця.
Башкалюк спочатку сміється від лоскоту, пробує звично цілувати в щічку,
віджартовуватися.
Бабусі відштовхують денщика на ґанок
і проганяють геть.
Кілька хвилин революціонерки роззираються по всіх кутках Білої мазанки,
шукаючи контру.
Біля шафи колупає припічка князьотаман Борода.
Борода: Без мене у європи вам ніззя,
бабоньки.
Бабусі піднімають Бороду на руки,
виносять на ґганок, скандуючи: «Перемога!».
На майдані гасять революційні ватри.
Над Уцьком спускається завіса.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 31 СІЧНЯ – 6 ЛЮТОГО
ОВЕН (21.03–20.04)

ЛЕВ (24.07-23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

Володимир Пащенко (4 серпня 1972 р.)

Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

І молочні ріки, і бензинові моря заколисали
ваш інстинкт самозбереження. Якщо у сні побачите маленького бородатого чоловічка, зберіться з пацанами і мовчки відлупцюйте його.
Прокинетеся – лупцюйте й будильника!

Будьте готовими до зальоту у ваші сновидіння рожевих мрій і фіолетових кульок. Медитуйте, не панікуйте, не психуйте. Вам буде чим
перейматися, коли прокинетеся.

Імовірні проблеми з прокиданням. Можете
усе найцікавіше проспати. Якщо у ніч на суботу насниться жах, можливі негаразди у рідному місті. В інших місцях у вас вони відсутні.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

ДІВА (24.08–23.09)

Володимир Войтович (21 квітня 1954 р.)

Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)

Насниться класик: «У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить
любові жар, і руки в кожного ланці, мов
гадь, обвили, і плечі кожного додолу ся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь
тягар» (с).

Ваш сон триває. Він настільки тривалий, що
вже й прокидатися не хочеться – «там» веселіше і м’якше, ніж «тут». Якщо у ніч з п’ятниці
на суботу насниться велика бурмилоподібна
істота у боксерських рукавичках – бути вам її
секундантом ще чотири роки.

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)

Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)

Вам конче потрібно пройти терапію сном.
Вона і зцілює, і захищає. Щоб забути злорадні вигуки натовпу, вмикайте на ніч казки. Насниться порожній майдан – ви одужаєте.

РАК (22.06–23.07)

КОЗОРІГ (22.12–20.01)

Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)

Сни не змінюватимуться і вас не змінюватимуть: жаби, ЗМІї та інша контрреволюційна
нечисть. Терміново приборкуйте свою уяву, бо
скоро прокидатиметеся із якоюсь русалкою на
сусідній подушці!

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Розрив формату дедалі більше дошкулятиме вам навіть у снах. Хочеться щодня споглядати на варфоломіївські ночі, але спокуси
мирського життя усіма силами тримають за
піжаму.

Сонне споглядання на те, що коїться навколо, закінчилося. Тому жахи зі сновидінь переповзуть у реал. Так житиметься легше, принаймні висипатиметеся. Якщо привидиться
вам уночі маленький бородань, кличте пацанів
і мовчки лупцюйте його.

Ігор Алексеєв (1 жовтня 1972 р.)

СКОРПІОН (24.10–22.11)

РИБИ (20.02–20.03)

Анатолій Вітів (22 липня 1960 р.)

Юрій Вербич (26 жовтня 1959 р.)

Борис Клімчук (18 березня 1951 р.)

Шепотітиме подушка словами класика:
«Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й
голод. Бо вам призначено скалу сесійну цю
розбить». Не зловживайте уві сні коктейлями
Молотова.

Сподівання на спокійні чорно-білі сни не
виправдовуються. Доведеться задовольнитися
кольоровими. Вам однаково, а Фрейду приємно. Зав’язуйте із седативними препаратами…

Побачите дивний сон. Немов перед вами
безмірна та пуста, і дика площина. І ви, приковані ланцем залізним, стоїте під височенною гранітною скалою. І ходите із площі в кабінет у супроводі незнайомців. Женіть мітлою
цих маленьких зелених чоловічків.

