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БОЙОВИЙ
РАДИКАЛ
ЛЯШКО
МАНДРИ

ШПАРГАЛКА ДЛЯ
ПОДОРОЖНЬОГО: КУДИ
ПОЇХАТИ І ЩО ПОБАЧИТИ
У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ?
Більшість подорожувальників
по нові враження їдуть
саме на захід нашої країни. І
наввипередки намагаються
відшукати ті куточки, у яких ще
не бували, але які, без сумніву,
мають чим похвалитися.
Пропонуємо охочим до
свіжих вражень таку собі
шпаргалку із ТОП-10 місць
західної України, які неодмінно
здивують.
стор.
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стор.

ВИБОРИ

8-9

СПОРТ

ВОЛИНСЬКІ ОЛІГАРХИ
ПРОШТОВХУЮТЬ В
НАРДЕПИ РІВНЕНСЬКОГО
ЕКС-РЕГІОНАЛА?
Президент Петро Порошенко 7 жовтня підписав
розпорядження про звільнення відразу трьох
голів райдержадміністрацій на Рівненщині. Без
роботи залишилися керівники Рокитнівського,
Дубровицького та Зарічненського районів. За
цікавим збігом, ці всі райони входять до 155-го
виборчого округу. А мудрі люди кажуть, що такі
«випадковості» просто так не трапляються.

стор.
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«ВОЛИНЬ» ЗНОВУ
ЗАНЕСЛО В РАЙОН

Дорогою із польських зборів «Волинь» опинилася у
Володимирі-Волинському. У польській Дебіці команда
Віталія Кварцяного зіграла тільки один спаринг – проти
резервного складу краківської «Вісли» (перемога лучан
2:0). Тому одного матчу виявилося для Кварцяного
замало, тож домовилися грати у Княжому місті із
місцевим АФК «Володимир».
стор.
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ПРОБЛЕМА

ЛУЧАНИ БОРГУЮТЬ
ЗА КОМУНАЛКУ
50 МІЛЬЙОНІВ

РЕФОРМИ

ІНФОРМАЦІЮ ПРО УКРАЇНСЬКУ
НЕРУХОМІСТЬ ЗРОБИЛИ ВІДКРИТОЮ

За вісім місяців 2014 року середній відсоток
оплати житлово-комунальних послуг лучанами
становить 100%, однак разом з тим Луцьк має
великі суми боргів.
Як стверджує директор «Місцевого обчислювального центру» Валентина Нестерук, переважна
більшість мешканців Луцька сумлінно сплачують за
комунальні послуги, але є і досить великі суми заборгованості.
Станом на 1 січня 2014 року заборгованість населення міста за житлово-комунальні послуги становила 45 млн 416 тис. грн, а з врахуванням заборгованості
за газо- та електропостачання – 50 млн 496 тис. грн.
А вже 1 вересня 2014 року заборгованість зменшилася на 1 млн 492 тис. грн і становить 49 млн грн.
Валентина Нестерук каже, що зменшення заборгованості спостерігається тільки за окремі комунальні
послуги: централізоване опалення, газове опалення та
електропостачання.

ПАРЛАМЕНТ ЗОБОВ’ЯЗАВ ПІДПРИЄМСТВА
ПОКАЗАТИ СВОЇХ КІНЦЕВИХ ВЛАСНИКІВ

ерховна Рада прийняла в
другому читанні і в цілому закон
щодо визначення кінцевих
вигодонабувачів юридичних осіб та
публічних діячів.

В

За нього проголосували 265 депутатів, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
Раніше прем’єр Арсеній Яценюк заявляв,
що в разі прийняття цього закону будь-які
суб’єкти господарської діяльності будуть
зобов’язані розкривати інформацію про реальних власників.
“Найперше завдання закону – розкриття
інформації про всі реальних власників українських компаній з тим, щоб чиновники не

ховалися за родичами, в офшорах, за будьякими третіми особами, які виступають номінальними власниками, а фактично власником є чиновник”, – заявляв він.
За словами Яценюка, тепер громадяни
отримають інформацію про власників всього
нерухомого майна в країні.
“Ми побачимо, які у кого є будинки, квартири і нерухомість, а також отримаємо реальний доступ до всіх баз даних всієї нерухомості України”, – сказав він.
Міністр юстиції Павло Петренко в свою
чергу заявляв, що Мін’юст готовий розкрити
такі реєстри протягом місяця.
“Фактично це означає, що будь-який громадянин, у тому числі в рамках процедури
люстрації після підписання закону президентом, зможе отримувати інформацію про
реальне майно тих чиновників, які проходитимуть майнову люстрацію, і інформувати
відповідні органи, щоб чиновники не приховували це майно за своїми родичами або в
офшорах”, – сказав він на засіданні уряду.
Відповідно до закону, нерозкриття даних
про власників українських компаній каратиметься штрафом або громадськими роботами на строк до 240 годин.

Водночас відомий адвокат Тетяна Монтян, яка з 1999 року проштовхує ідею відкриття реєстрів майнових прав в Україні,
скритикувала цей закон.
«Хоча формально реєстри таки відкрили
– так... Але є “малесенька”, але суттєва для
впровадження проблемка. В поточному стані реєстр є фактично пустим. Там є лише поточні реєстрації – новозбудовані об’єкти та
об’єкти, які відчужувалися протягом останніх пари років. Тому практичної користі від
такого “відкриття”, якщо зовсім чесно, як
рибі від трусів.
А якщо замість спорадичної реєстрації
“за бажанням” в Україні не буде проголошено
тотальну та обов’язкову реєстрацію, реєстри
майнових прав ще ду-у-у-же довго залишатимуться практично порожніми», - написала у
своєму блозі Монтян.
«Підсумок: як передвиборний піар ухвалення законопроекту, який начебто відкриває інформацію про власність і власників,
– прекрасно. І взагалі-то прекрасно – суто
концептуально те, що ідея відкритості інформації про всі майнові права таки перемогла,
і на ній хоча би почали напередодні виборів
піариться», – додала адвокат.

ГАМАНЕЦЬ

За її словами, в розрізі комунальних послуг є такі
дані: заборгованість за утримання будинку становить
11 562 тис. грн, зросла на 8,5 %. За теплопостачання
заборгованість становить 17 867 тис. грн і зменшилась
на 8,8 %.
За гаряче водопостачання заборгованість становить 8 070 тис. грн, а за водовідведення гарячої води –
793 тис. грн. Крім того, заборгованість за холодну воду
становить 4 950 тис.
Заборгованість за вивіз сміття становить 2 177 тис.
грн, зросла на 160 тис. грн: мешканці приватного сектору заборгували 756 тис. грн, мешканці багатоквартирних будинків – 1 421 тис. грн.

ЕКОНОМРЕЖИМ

ЛУЦЬКІ БЮДЖЕТНИКИ
МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИСЯ
БЕЗ ГРОШЕЙ
Працівникам бюджетної сфери не вистачає
грошей на заробітну плату, пише «ВолиньPost».
За словами начальника управління фінансів та бюджету Луцької міської ради Лілії Єлової, до кінця року
не вдасться досягнути виконання бюджету. Зокрема,
працівникам бюджетної сфери на зарплату не вистачає 8,3 мільйона гривень. Вони мають лише мінімальні
надбавки до ставки. Попри те, що зараз намагаються впорядкувати
рядкувати бюджетні витрати, це ситуацію
туацію майже
не змінює.
Єдиним виходом ізз ситуації посадовець бачить отримання
имання субвенції із державного бюджету, бо
виконати бюджет скоріше
всього не вдасться. На
це у мерії і сподіваються.

ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ ЗДОРОЖЧАЄ

З 1 листопада у Луцьку зросте
вартість послуг з вивезення
побутових відходів. Рішення
про коригування тарифів на
послуги, що надаються Луцьким
спеціальним комунальним
автотранспортним підприємством
«Луцькспецкомунтранс», прийняв
15 жовтня виконавчий комітет
Луцької міськради.
За словами начальника управління економіки Любові Ковпак,
коригування тарифів на послуги
зі збору, вивезення, перевантаження, транспортування власним
транспортом та захоронення побутових відходів викликано значним зростанням цін на паливномастильні матеріали, збільшення

витрат на поточні ремонти, зростанням ставок податку за розміщення відходів тощо.
Рівень відшкодування тарифом фактичної собівартості послуг
для населення на послуги з вивезення побутових відходів за перше

півріччя 2014 року становить 88,5
%, а на послуги з захоронення побутових відходів — 76,5 %.
Любов Ковпак зауважила, що
рішення пройшло необхідну регуляторну процедуру та отримало
погодження Волинського обласно-

го відділення Антимонопольного
комітету України.
Згідно з новими тарифами,
вартість послуг з вивезення твердих та великогабаритних побутових відходів збільшиться на 21,6%.
Любов Ковпак зауважила, що для
мешканців багатоквартирних та
одноквартирних житлових будинків вартість зросте на 1,15 грн до
6,46 грн (на одну людину). Мешканцям приватного сектора доведеться
платити 7,63 грн (нині це 6,28 грн).
Крім того, зростає вартість вивезення побутових відходів й для
бюджетних установ та організацій,
інших споживачів.
Варто зауважити, що нові тарифи вступлять у дію з 1 листопада 2014 року.

ПРИВІТ, ТАЗИКИ!

ГАРЯЧА ВОДА ДЛЯ ЛУЧАН СТАНЕ СВЯТОМ

Через встановлення лімітів на використання
природного газу лучан можуть забезпечувати
тільки опаленням. Гарячої води, окрім
вихідних, не буде до квітня 2015 року. Про
це 14 жовтня заявив міський голова Микола
Романюк, пише «ВолиньPost».
Щодо гарячої води, то її мешканці міста
отримуватимуть лише щосуботи та щонеділі з
8.00 до 23.00. Так буде до кінця опалювального
сезону 2014-2015 років.
За словами мера, для нагрівання 240 кілометрів труб тепломереж, що є в місті, необхідно чимало газу. Також він зазначив, що у 2013
році в Луцьку використали 77,581 мільйона
метрів кубічних газу.
На осінній період цього року Волинська
облдержадміністрація зменшила обсяг ви-

користання природного газу населенням до
50,225 мільйона кубометрів газу, а це на 35%
менше, ніж у 2013-му.
А вже 15 жовтня міський голова заявив, що
ліміти споживання газу для Луцька можуть призвести до зриву опалювального сезону. За його
словами, лімітів споживання газу не вистачить не
тільки для подачі гарячої води, але і на опалення.
Микола Романюк зазначив, що неодноразово звертався до голови Волинської обласної
державної адміністрації Володимира Гунчика
із цим питанням. Мер Луцька пояснив, що для
міста ліміт споживання газу зменшили на 35%,
для Ковеля – на 21%, для Нововолинська – на
23%. Микола Романюк вважає, що «все має
бути по чесному – всім містам рівні умови:
якщо порівну, то порівну».

«В наступному році ми зробимо серйозні
кроки, і нам значно менше треба буде газу, але
зараз ми входимо в опалювальний сезон, лучани в мене питають, яким він буде, а я не можу
дати відповідь», – наголосив він.
Володимир Гунчик зауважив, що Луцьк
споживав газ «на шару», подаючи гарячу воду
цілодобово, і тепер йому «вилізло» тих 30 кубів, які треба заощадити.
Причинами зриву опалювального сезону
губернатор вважає також корупційну складову, коли «на котельні на Карбишева постійно
мінялися начальники, як рукавички» та те, що
Луцьк у порівнянні з іншими містами не має
технічної можливості швидко перевестися на
твердопаливні котли, бо не має відповідної
інфраструктури.
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ПО-БАНДЕРІВСЬКИ

учани відзначили 14 жовтня
багатолюдним маршем удень
та смолоскипною ходою
центральними вулицями міста увечері.
Патріотичний порив приурочили до
свята Покрови Пречистої Богородиці, Дня
українського козацтва та Дня створення
Української Повстанської Армії.

Л

Розпочала роботу «гаряча лінія» громадянської
мережі «ОПОРА» щодо захисту виборчих прав
громадян.
Звернувшись за номерами (044) 221-44-06 та (094)
821-44-06, громадяни зможуть отримати вичерпну
інформацію про зміну місця голосування, внесення
до списку виборців, реалізацію виборчих прав осіб із
обмеженими фізичними можливостями. Окрім цього,
можна отримати консультацію щодо фіксації порушень виборчого законодавства.

ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ

14 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ
ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
Президент України
Петро Порошенко
встановив 14
жовтня, коли
святкується
Покрова Пресвятої
Богородиці,
новим державним
святом – Днем
захисника України.
Відповідний указ
глава держави підписав напередодні.

Фото Волинські новини

БЕЗ МАНДАТА

ЦВК СКАСУВАЛО РЕЄСТРАЦІЇ ТРЬОХ
ВОЛИНСЬКИХ КАНДИДАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ

Як повідомляє мережа ОПОРА, кандидат у народні депутати України у виборчому окрузі № 22 (м. Луцьк), депутат Волинської обласної ради Борис Загрева про своє
рішення повідомив у зверненні, яке опублікував у соціальній мережі «Facebook» 14
жовтня.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
ДЛЯ ВИБОРЦІВ

Як наголосив луцький мер Микола Романюк, революційні події та війна забрали
життя понад 70 волинян, серед яких 16 лучан.
Вже ввечері сотні патріотів пройшлися
центральною частиною Луцька до Старого
міста з факелами в руках, скандуючи патріотичні гасла.

Цьогоріч 14 жовтня стало направду особливим, адже напередодні ввечері Президент Петро Порошенко підписав важливий
указ. Згідно з ним, тепер щорічно 14 жовтня
в державі відзначатиметься День захисника
України.
По обіді на Замковій площі розпочалася коротка панахида за загиблими Героями
України біля пам’ятника жертвам політичних
репресій. Опісля представники влади, ветерани ОУН-УПА та небайдужі лучани вшанували пам’ять тих, хто поклав власне життя за
волю та незалежність України.
Відтак на Театральному майдані відбулася
традиційна урочиста посвята в ліцеїсти учнів
Волинського обласного ліцею з посиленою

Кандидати у народні депутати по 22
округу, самовисуванці Борис Загрева та
Андрій Омельчук публічно відмовились
від участі у виборах до Верховної Ради
України.
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SOS!

У ЛУЦЬКУ
НА ПОКРОВУ –
МАРШ
ПАТРІОТІВ
військово-фізичною підготовкою.
Коли відлунала присяга та постріли гармат, хода продовжилась у напрямку Меморіалу вічної слави, де похований
Герой України Василь Мойсей. На меморіалі
відбулася молитва за полеглих патріотів й захисників рідної землі.
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Політик закликав у своєму повідомленні
всіх українців об’єднатися навколо реформаторських ідей Президента України Петра
Порошенка, підтримати його мирний план
врегулювання конфлікту на Донбасі.
«Кошти, які мали бути витрачені на мою
виборчу кампанію, будуть передані на боротьбу з окупантом», – зазначив Борис Загрева.
Також він оголосив про створення Громадського об’єднання «За реформи з Президентом», до якого закликав долучатись небайдужих волинян та громадських активістів,
експертів, а також фахівців у різних галузях
суспільного життя.
Разом з тим, політик не зазначив у зверненні, чи підтримує таким своїм кроком іншого кандидата.
Натомість кандидат в народні депутати
України, командир взводу батальйону територіальної оборони «Айдар» Андрій Омельчук, який був зареєстрований по округу №22,
відмовився від участі у виборах на користь
іншого кандидата.
Під час прес-конференції 14 жовтня
Омельчук заявив про свою підтримку командира взводу підрозділу патрульної служби
міліції особливого признечення батальйо-

ну «Азов», керівника волинського «Правого
сектору» Павла Данильчука, якого ЦВК зареєструвала кандидатом лише після рішення
суду.
За словами Андрія Омельчука, він підтримав Павла Данильчука через те, що у них
спільні погляди та принципи, і вони постійно
підтримували один одного.
«Зараз настав час молодих. Не 50- і сорокарічних, зараз час іти до політики 20-30-літнім
людям, які не мають совкового минулого», –
зазначив колишній кандидат в депутати.
На спільній прес-конференції бійці заявили, що об’єднали свої зусилля задля перемоги справжніх учасників Майдану над
висуванцями олігархів та псевдо-патріотами.
Також стало відомо, що після задоволення
ЦВК заяви Омельчука, Павло Данильчук подасть його кандидатуру для реєстрацієї своєю довіреною особою.
14 жовтня жовтня Центральна виборча
комісія на своєму засіданні скасувала реєстрацію кандидатів Омельчука та Загреви.
Також за власним бажанням депутатського
посвідчення позбувся Віктор Ковальчук, який
балотувався у 19 виборчому окрузі з центром
у Володимирі-Волинському.

Таке рішення ухвалено з метою «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг
Українського народу, сприяння дальшому зміцненню
патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості».
На переконання Петра Порошенка, день, який раніше був одним із найголовніших свят запорізьких козаків, стане одним із головних свят у календарі нової
України. Згідно з нинішнім указом, втрачає чинність
президентський указ 23 лютого 1999 року «Про день
захисника Вітчизни».
Окрім того, Порошенко ініціює встановлення вихідного дня з нагоди Дня захисника України.
«Для того, щоб люди звикли і звернули ще більшу
увагу, до наступного разу його слід узаконити як вихідний день. Я збираюся внести відповідні зміни до
Кодексу законів про працю», – заявив гарант.

КАДРИ

В УКРАЇНІ – НОВИЙ
МІНІСТР ОБОРОНИ
14 жовтня
жов
Верховна Рада затвердила
Степана Полторака на посаду
Степа
міністра оборони. За відповідну
мініс
постанову, подану президентом
пост
України, проголосували 245
Укра
народних депутатів.
наро
Крім того, ВР підтримала постаКр
нову про звільнення Валерія Гелетея з посади міністра оборони.
те
За це рішення проголосували
З
2293 народні депутати.
Виступаючи у парламенті,
президент України Петро Порошенко подякував Гелетею за вірну службу Україні. Він також зазначив, що
Полторак має високий авторитет, вагомий бойовий
досвід та стратегічне бачення.
Степан Полторак - командувач Нацгвардії, колишній командувач Внутрішніх військ МВС України, кандидат педагогічних наук, доцент. 15 квітня 2014 року
Верховна Рада призначила Полторака командувачем
Національної гвардії України.

Е
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ПАПІР ЦІНОЮ ЧИЙОГОСЬ ЖИТТЯ

Артем ОРЛОВ, керівник Луцької
міської організації ГО «Бойкот»

У

час, коли країна вмивається
кров’ю українських солдатів,
які відстоюють її кордони
та честь, Луцьк, як і сотні інших
українських міст, густо прикрашений
«величними» білбордами із
різнотипними обличчями. Хто
гарніший, хто чесніший, на кому
більше камуфляжу: кількість
кандидатів, які усміхаються
перехожим із рекламних щитів,
просто вражає. Жодного борда з
ковбасою чи подвійними тарифами
– одні обличчя.
До старих-перевірених додалися
нові, народжені революцією, виплекані
обуреннями, бо ж усім хочеться скористатися шансом оновити владу. А в
результаті – стільки політичної реклами Україна не бачила навіть у мирний
час. Стільки грошей на зовнішню рекламу не витрачали навіть, коли виборці пропонували обміняти ці затрати на
хліб для голодних чи ліки для хворих. А
сьогодні могли б обміняти на… Скільки ж сьогодні Україні бракує речей, на
які можна було б проміняти ці «білбордові» гроші!
Громадська організація «Бойкот»
приєдналася до всенародного обурення з приводу такого марнотратства під
час війни і провела власне дослідження
витрат на зовнішню рекламу кандидатів у народні депутати України в місті
Луцьку (виборчий округ №22). «Бой-

кот» переконався, що вони переходять
усі розумні межі.
Громадські активісти з’ясували цінову політику організацій, що розміщують зовнішню рекламу. Від імені тих
чи тих політичних суб’єктів звернулися до рекламних організацій і отримали кошторис. А відтак – підрахували
суми, «викинуті» на зовнішню рекламу
в межах луцького округу.
Отож, середня вартість білборда –
3 500 грн. Сюди входить ціна за оренду
площі, друк постера, монтаж та демонтаж. Загалом, у Луцьку 420 бордів, з яких
близько 250 – сітілайти, середня вартість
яких трохи менша, біля 1000 грн.
Ще один вид зовнішньої реклами
– брандмауер. Це повноколірне зображення великих, нестандартних розмірів, яке розміщують на фасадах будинків або будь-яких інших будівель з того
боку, який найкраще бачать перехожі
та пасажири громадського транспорту.
Таких у Луцьку близько 20 одиниць.
Вартість відрізняється залежно від
розмірів площини та її розміщення.
Орієнтовно – від 5000 до 35000 грн. Ми
беремо середню цифру – 9000 грн.
Політична агітація зараз забирає
приблизно 80% усіх площин. Термін
«майоріння» перед очима лучан – в середньому півтора місяця.
Отож, за півтора місяця політичної
агітації на зовнішніх носіях лише у місті Луцьку отримуємо 2 280 000 грн!
І це не просто два мільйони двісті,
витрачені на забавки, це – два мільйони двісті, недоотримані для захисту
нашої держави, для збереження життя
найкращих українських чоловіків!

Тож чого варта буде «оновлена»
влада, представники якої ще не діставшись до бажаних стільців, ще в найромантичніший період перевиборчих
обіцянок та раболіпства перед електоратом віддають перевагу тиражуванню
своїх облич у великих масштабах, тоді
як мають реальну можливість вберегти
чиєсь життя?.. Чи будуть такі депутати
потім, отримавши від людей усе, чого
хотіли: потрібну кількість голосів, дбати про їхні інтереси?.. А може, у них
прокинеться свідомість і вони зрозуміють, що саме час подумати про долю
України? Навряд.
Аби більш чітко зрозуміти, що таке
мільйон шістсот сьогодні для України,
наведемо ціни на найпотрібніші речі
для бійців української армії:

• бронежилет 4 класу, який частково захищає від кулі автомата – від 3 000 грн;
• бронежилет 6 класу, що справді може
врятувати життя бійцю – від 10 000 грн;
• шоломи – від 3 000 грн;
• берці – від 500 грн;
• форма – від 400 грн;
• термобілизна – від 200 грн;
• захисні окуляри – від 250 грн;
• дощовик – 150 грн;
• прилади нічного бачення – 1 500 $;
• калематорні приціли і планки – від 3
500 грн;
• насадки «вогнегасників» на АК – від
250грн;
• радіостанція – 10 000 грн;
• сонячні батареї – від 200 грн;
Якщо підрахувати ці витрати і перевести на популярну нині «білбордо-

ву» валюту, безпека життя одного
українського солдата вартує два білборди та п’ять сітілайтів. Хтось скаже:
крапля в морі, мовляв, білбордами не
окупиш усі витрати. Звісно, якщо вважати, що в Україні є лише Луцьк і крім
широкоформатної реклами кандидати
не викидають гроші на маленьку, але
не менш вартісну поліграфію: календарики, плакатики, бойові листки (із ким
в бій ідуть?)…
Коли запитаєш у кандидата: « А навіщо тобі білборд?», почуєш: «Просто
хочу, аби про мене знали, аби впізнавали. А це – найпростіший спосіб». Та чи
хороший це спосіб – бути впізнаваним
через очевидну дурість? Стати відомим
через непростиме марнотратство?
ГО «Бойкот» звертається до усіх
кандидатів у народні депутати України:
розповідайте про себе своїми вчинками
та словами під час живого спілкування з
виборцями, а кошти, заощаджені на політичній рекламі, спрямуйте на те, щоб
врятувати життя українських героїв!
А виборців закликаємо до спільного бойкоту всім тим, хто не зробив для
України нічого, але набрався нахабства
«світити» обличчям перед тисячами,
серед яких – справжні герої, або принаймні ті, хто героям допомагає.
Слава Україні!
Ні – триметровим обличчям!

ВОЛИНСЬКІ ОЛІГАРХИ ПРОШТОВХУЮТЬ
В НАРДЕПИ РІВНЕНСЬКОГО ЕКС-РЕГІОНАЛА?

Олексій КРИВОШЕЄВ,
www.vse.rv.ua

Президент Петро Порошенко 7 жовтня підписав
розпорядження про звільнення відразу трьох
голів райдержадміністрацій на Рівненщині. Без
роботи залишилися керівники Рокитнівського,
Дубровицького та Зарічненського районів. За
цікавим збігом, ці всі райони входять до 155-го
виборчого округу. А мудрі люди кажуть, що такі
«випадковості» просто так не трапляються.
Усіх трьох керівників було призначено головами РДА у квітні цього року. Так, розпорядження
про призначення Юрія Лосіка головою Дубровицької районної державної адміністрації було
підписано 4 квітня, про призначення головою Зарічненської районної державної адміністрації Павла Мельника – 3 квітня, а призначення головою
Рокитнівської районної державної адміністрації
Світлани Пахнюк – 17 квітня. Усі троє – партійна
квота «Батьківщини».
Тоді всі розуміли, що ці призначення тимчасові, але принаймні до парламентських виборів.
Після обрання нової Верховної Ради керівників
змінять вже з урахуванням нової розстановки політичних сил в країні та областях. Однак на Рівненщині зміни почалися до виборів. Першим без
роботи залишився голова Сарненської РДА Сергій Євтушок. До речі, теж призначений за квотою
«Батьківщини». Його звільнення було більш-менш
виправданим, оскільки Євтушок став кандидатом
у народні депутати по 156-му виборчому округу.
Його звільнення – це, по суті, зрівняння шансів.
Якщо з 156-м округом все більш-менш зрозу-

Волинська група: Ігор Єремеєв,
Степан Івахів, Сергій Мартиняк
міло, то потрійне звільнення в 155-му дещо дивне.
Тут головний претендент – висуванець «Блоку Петра Порошенка» Василь Яніцький. Його найближчим конкурентом є екс-голова Рівненської ОДА,
екс-головний регіонал області Василь Берташ. Він
родом з Рокитнівського району і саме тут він забезпечив на минулих виборах 2012 року перемогу
регіоналу Миколі Сороці. Тут до нині більшість
чиновницьких кадрів середньої і нижньої ланки
залишаються відданими Берташу. По суті, лише
голови адміністрацій та поодинокі їхні зами були
чужими в цій пісочниці. Їх звільнення дасть змогу
Василеві Михайловичу впливати. А як казав ще
Йосип Сталін: «Не важливо, як голосують – важливо, як порахують».
Виникає питання: навіщо Президенту знижувати шанси висуванця своєї партії і давати шанс
екс-регіоналу? Та це питання стоїть тільки перед
невтаємниченими в політичні ігри. По суті, на
155-му окрузі Порошенко зробив безпрограшну

комбінацію. Але щоб було зрозуміліше, потрібно
пояснити деякі моменти.
У часи правління Януковича Василь Берташ
був приналежний до так званої групи Фірташа.
Коли ж Віктор Федорович з країни втік, а Фірташа
арештували в Австрії, у Василя Михайловича постало питання власного політичного, і не тільки,
майбутнього. Свою команду Берташ «прилаштував» до різних політичних проектів, які стали своєрідними «ковчегами» для рівненських регіоналів.
Анатолій Юхименко пішов до «Партії Розвитку
України», а Юрій Кічатий – в «Сильну Україну»
Тігіпка. Сам же екс-керівник Рівненщини несподівано для багатьох пішов на вибори самовисуванцем. Але це не означає, що сам по собі. Дозволю
собі процитувати слова одного з депутатів Рівненської облради: «Берташ ліг під волиняк».
Поясню, що це означає. У Волинській області вибори будуть цікавими лише на двох з п’яти
округів. Ще в трьох – результат фактично відомий.
Три місцеві олігархи і за сумісництвом народні депутати вже сьогодні можуть готуватись до святкування перемоги. Степан Івахів та Ігор Єремєєв,
яким підконтрольна група «Континіум» (мережа
заправок «WOG», торгова марка «КОМО» тощо),
беззаперечні лідери на своїх округах, так само, як і
близький до них Сергій Мартиняк. Більш відомий
в бізнесових кругах, як засновник і власник Агропромислової групи «Пан Курчак».
Ця волинська бізнесова група, схоже, зуміла
знайти підхід до Президента і домовитись про
свої інтереси. Наприклад, на округах Ігоря Єремєєва і Степана Івахіва, які йдуть самовисуванцями,
немає кандидатів від «Блоку Петра Порошенка».

А на окрузі Сергія Мартиняка він хоч і є, однак
серйозної конкуренції скласти не може.
Тепер ближче до нас. Ця волинська бізнесоводепутатська група має інтереси й на Рівненщині.
Агропромислова група «Пан Курчак» є одним з
найбільших орендарів сільськогосподарських земель у Рівненській області. А заправки «WOG»
ведуть повномасштабну конкурентну війну з мережею АЗС «ОККО». Та й сам Єремєєв родом з
Млинівського району.
До чого тут Василь Берташ? Місцем роботи на
сайті ЦВК у рівненського екс-регіонала значиться: радник голови правління ТОВ «Континіум». А
прес-секретар Берташа Юлія Гуменюк ще з часів
його керівництва областю працює у виборчому
штабі Сергія Мартиняка.
Ну, й щоб підвести риску. Василь Берташ тепер виборчий проект волинської бізнес-групи.
Покликаний зміцнити позиції волиняк у парламенті та забезпечити прикриття своїм інтересам
на Рівненщині. Схоже, саме для того, щоб полегшити виборчу кампанію Василю Михайловичу, й
було звільнено трьох голів РДА в 155-му виборчому окрузі.
А Президенту, по великому рахунку, все одно,
хто пройде: Берташ чи Яніцький. У разі проходження обидва будуть у президентській обоймі
в парламенті. Просто один як окремий депутат, а
інший – разом з волинськими нардепами. Але від
перестановки доданків сума не змінюється. По
суті, в цій комбінації голови районів Юрій Лосік,
Павло Мельник та Світлана Пахнюк стали пішаками, яких розміняли у більш серйозній грі.
От такі вони – політичні шахи.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

20 ЖОВТНЯ
УТ1

06.05 На слуху
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40 Від першої особи
07.15, 08.15 Спорт
07.25, 07.45, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
09.35 Чоловічий клуб. Бокс.
Бій за звання офіційного
претендента на титул чемпіона
світу WBC. Постол - Айдин
11.10 Погляд у мій світ. «Леа
танцює»
11.40, 17.25 До Ради
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.20 Вікно в Америку
13.40 Хочу бути
14.00 Хто в домі хазяїн?
14.25 Як це?
15.00 Euronews
15.15, 16.35 Д/ф
18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.15 Передвиборні агітаційні
програми
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20, 00.15, 00.35 Вертикаль
влади
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Чорна Рада»
04.30 Чоловічий клуб
05.00 Д/с «Середземномор’я»
05.30 Шустер Live. Будні

ВІВТОРОК
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06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.35
Новини
06.40 Від першої особи
07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будівництва
07.30, 07.50, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.45 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.30, 05.30 Шустер Live. Будні
10.55 Уряд на зв’язку з
громадянами
11.30, 17.25 До Ради
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.20, 15.15 Д/ф
14.05 Школа Мері Поппінс
14.25 Погляд у мій світ. «Карл супергерой»
15.05 Euronews
16.15 Фольк-music
18.05 Час-Ч
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.15 Передвиборні агітаційні
програми
21.15 Національні дебати
23.15, 00.00, 01.00 Підсумки
23.35, 00.15, 00.35 Вертикаль
влади
01.20 Трійка, Кено, Максима
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Чорна Рада»
05.00 Д/с «Середземномор’я»

Хроніки ЛЮБАРТА
№28 (191)
1+1

06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.40,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» (1) (1)
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.35 «Шість кадрів»
10.25 «Міняю жінку»
12.25, 23.35 Д/ф
14.35 Х/Ф «НА МЕЖІ»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.45 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
20.30 «Секретные материалы
- 2014»
21.20 Т/с «Свати»
22.30 «Гроші»
00.55, 04.15 Т/с «Убивство 2»
01.55 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.20 Т/с «Гончі-4»
10.10 Х/Ф «10.5 БАЛІВ»
13.40 Х/Ф «ФАНФАН
ТЮЛЬПАН»
15.40 Х/Ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ ЗЕМЛІ»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «ППС»
21.30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22.00 Х/Ф «САМОВОЛКА»
00.15 Х/Ф «СПЕКОТНИЙ
ДЕНЬ»
02.00 Х/Ф «БОГДАН-ЗИНОВІЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

1+1
06.30, 20.30 «Секретные
материалы - 2014»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.45,
05.35 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.35 «Чотири весілля»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка»
13.25, 14.35 «Сімейні
мелодрами»
15.40 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.45 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Територія обману»
23.40 Д/ф
01.00, 04.15 Т/с «Убивство 2»
02.00 Т/с «Терпкий смак

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 (3)атних метри»
06.40, 09.40 Т/с «Ментовські
війни-5»
08.40 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
16.30 Т/с «ППС»
18.50 Ліга Чемпіонів. ЦСКА
(Москва) - Манчестер Сіті
21.25 Ліга Чемпіонів. Бате
(Білорусія) - Шахтар
23.40 Про Лігу Чемпіонів +
огляд ігрового дня
01.20 Ліга Чемпіонів УЕФА.
Рома (Італія) - Баварія
(Німеччина)
03.00 Х/Ф «СТРАЧЕНІ
СВІТАНКИ»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «НЕ В ХЛОПЦЯХ
ЩАСТЯ»
11.30, 12.25, 14.20 Д/с
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
14.55 «Чекай на мене»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
20.40 Т/с «Будинок з ліліями»
00.25, 03.20 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
02.10 Д/с «Супер-сила тварин»
02.55 «Мультфільм»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 15.50 Діти Гітлера
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Дикий Таїланд
12.20, 22.50 Найнебезпечніші
тварини
13.10, 23.40 Анатомія злочину
14.10, 21.10 Правила життя
16.40, 05.20 Сучасні дива
17.30 Технології їжі
19.20 Секретні території
20.20 Війна світів
22.00 Сейшели
00.30 Покер
01.20 Танки. Великі битви

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Будинок з ліліями»
13.35, 14.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
15.10 «Сімейний суд»
16.15 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
00.25, 03.20 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
02.05 Д/с «Супер-сила тварин»
02.50 «Мультфільм»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 15.50 Діти Гітлера
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Дикий Таїланд
12.20, 22.50 Найнебезпечніші
тварини
13.10, 23.40 Анатомія злочину
14.10, 21.10 Правила життя
16.40, 03.40 Сучасні дива
17.30, 00.30 Технології їжі
19.20 Війна світів
22.00 Приховані королівства
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СТБ
06.05 У пошуках істини
06.50, 15.55 «Все буде добре!»
08.50 Х/Ф «НАЙЧАРІВНІША
ТА НАЙПРИВАБЛИВІША»
10.40 Х/Ф «ЛАБІРИНТИ
КОХАННЯ»
12.35 «Битва екстрасенсів 14»
14.55 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Куб - 5»
22.30 «Детектор брехні - 6»
00.05 «Один за всіх»
01.15 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.25 Події тижня з Олегом
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.40 Події
09.15, 14.20, 15.25 Т/с «Слід»
10.00 Х/Ф «СМОКІНГ ПОРЯЗАНСЬКИ»
12.10, 19.45 «Говорить
Україна»
13.20 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
21.00 Т/с «Карпов 3»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА
ГОНКА»
02.25 Т/с «Тюдори 4»
03.25 Х/Ф «ЛІСОВИК 2»

СТБ

5

ICTV
04.40 Служба розшуку дітей
04.45 Світанок
05.45, 19.20 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.20, 01.20 Х/Ф «СОЛОМОН
КЕЙН»
13.10 Х/Ф «ВІДШКОДУВАННЯ
ЗБИТКІВ»
15.35, 16.10 Х/Ф
«ТЕРМІНАТОР-4. НЕХАЙ
ПРИЙДЕ СПАСИТЕЛЬ»
18.45, 21.50 Факти. Вечір
20.40 Дістало!
22.05 Свобода слова
02.55 Х/Ф «ВІДДІЛ
СПЕЦРОЗСЛІДУВАНЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
05.57 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 08.55 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 13.55 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.45 Т/с «Останній з
Магикян»
16.40 М/ф «Як спіймати перо
жар-птиці»
18.00, 01.05 Репортер
18.20, 01.10 Абзац!
19.00 Стажисти №1
21.00 Супермодель по-українськи
№8
23.15 Х/Ф «ЗНАЙОМТЕСЯ
ДЕЙВ»
01.55 Т/с «Різзолі та Айлс»
04.35 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ICTV

05.15 У пошуках істини

04.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

06.00, 18.00, 22.00 Вікна-

04.45 Світанок

Новини
06.35, 15.55 «Все буде добре!»
08.20, 00.10 Х/Ф «ТЕЩИНІ

05.45 Свобода слова
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55, 16.10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»

МЛИНЦІ»

12.00, 13.10 Т/с «Літєйний»

12.15 «Битва екстрасенсів.

18.45, 21.50 Факти. Вечір

Чоловіки проти жінок»

20.40 Громадянська оборона

14.55 «Все буде смачно!»
18.50 Т/с «Коли ми вдома»

22.05 Т/с «Чужий район»
00.15 Х/Ф «ОБГОВОРЕННЮ НЕ
ПІДЛЯГАЄ»

20.00, 22.50 «Врятуйте нашу

02.00 Голос Америки

сім’ю - 3»

02.05 Х/Ф «ЧЕРВОНА ПЛАНЕТА»

03.25 Нічний ефір

03.35 Т/с «Тринадцятий»

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.45 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.20, 15.25 Т/с «Слід»
10.10, 21.00 Т/с «Карпов 3»
12.10, 19.45 «Говорить
Україна»
13.20 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Розумник»
02.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА
ГОНКА»
04.05 Т/с «Тюдори 4»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
05.57 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 02.40 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.55 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 02.00 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3 № 5
21.00 Т/с «Вороніни»
23.05 Х/Ф «ПАРФУМЕР: ІСТОРІЯ
ОДНОГО ВБИВЦІ»
02.45 Х/Ф «ПІДОЗРЮВАНИЙ»
04.40 Т/с «Різзолі та Айлс»
05.20 Зона ночі
05.45 25-й кадр

ЗІРКОВІ НОВИНИ
ІЗДРИК ПРЕЗЕНТУЄ
НОВИЙ МЕДІАПРОЕКТ
navsi100.com
«Summa» — так називається
новий медіапроект, який
започаткували український
письменник Юрко Іздрик та
журналістка і літературний
критик Євгенія Нестерович.
У рамках проекту Юрко Іздрик даватиме інтерв’ю різним
ЗМІ, викладатиме відео з цікавими
ими
сюжетами, проводитиме інтернетнетзустрічі, братиме участь у низціі
опитувань тощо. А весь хід
проекту фіксуватиме Євгенія
Нестерович та фотограф
Олександр Населенко.
Після закінчення основної частини проекту буде видано книгу «Summa», де у форматі Long-form journalism
письменник розповість про проект та його цікаві аспекти. Захід має долучити і читачів до творення тексту.
Детальніше про проект можна дізнатися на офіційній
сторінці у «Фейсбуку».

«ОБЛИЧЧЯ КУЛЬТУРИ»
ЛУГАНСЬКИХ СЕПАРАТИСТІВ
ХОЧЕ РОЗСТРІЛЯТИ КАРПУ
Tablo ID
Так званий міністр культури луганських сепаратистів
Ірина Філатова подала позов з вимогою засудити
письменницю Ірену Карпу за законами військового
часу до розстрілу.
Причиною став мультик «Ватниця – мутантка»,
автором якого є письменниця.
Білявка Філатова, яка полюбляє фото в трусах та з
пляшкою, чомусь вирішила, що може вимагати покарання Карпи за мультфільм. Крім розстрілу, Філатова вимагає стягнути з Ірени штраф у 50 000 рублів (приблизно
16 тисяч гривень) за завдану моральну шкоду.
Філатова поскаржилася, що після перегляду мультфільму в неї «порушився сон і погіршилося самопочуття». У своїй заяві жіночка також поскаржилася, що
мультик завдав шкоди її, з дозволу сказати, «діловій
репутації» і «достоїнству». Нагадаємо, свою так звану
«посаду» Філатова отримала ще у травні. Тоді мережу і
підірвали світлини з її аккаунтів у соцмережі.

ЕКС-НАРЕЧЕНИЙ УМИ
ТУРМАН ХОЧЕ ВІДСУДИТИ
В НЕЇ ДОНЬКУ
Tablo ID
Колишній наречений актриси Уми Турман мультимільйонер Арпад Буссон зібрався відсудити в неї їхню
спільну доньку. Французький багатій подав позов до
Верховного суду Манхеттена, де вимагає опіки над дворічною Розалінд, повідомляє «Contact Music». Наразі
невідомо, що спонукало Буссона судитися з Турман.
почали зустрічатися у 2007
Нагадаємо, Ума та Арпад п
році, а вже 2008-го
2008-г пара оголосила про заручини. Однак за рік – 2009-го – актриса
повернула кох
коханому обручку. Поновили
стосунки закохані
вже у 2012 році. Та на
зако
початку цього року Ума Турман і Арпад
Буссон вирішили
остаточно розів
йтися.
йтися
Наразі
мультимільйонер,
Н
який також має двох синів від
супермоделі
Ель Макферсон, зусупер
стрічається
із британською
с
актрисою Крістен Скотт
Томас.
В Уми Турман є ще
донька
і син від колишньодон
го чоловіка Ітана Хоука. А
останнім
часом акторці приост
писують
стосунки з режипи
сером Квентіном Тарантіно. Однак У
Ума усіляко спростовує це.

КІНОНОВИНИ
ОГОЛОШЕНО ПРОГРАМУ
«МОЛОДОСТІ-2014»
kinoaﬁsha.ua
Нова робота переможниці Каннського кінофестивалю,
фільми про Майдан, спорожнілі хати та синефілів
– таке кіно представлятиме Україну на 44-му
міжнародному кінофестивалі «Молодість», який
відкриється в Києві 25 жовтня.

Вітчизняні кінофільми представлені у всіх
конкурсних програмах фестивалю, а це міжнародний
конкурс повного метра, короткометражний,
студентський та національний короткометражний, а
також секція українських прем’єр.
У національний конкурс цього року було відібрано
37 короткометражок, серед них є ті, які вже мелькали
протягом року на спеціальних показах або інших
культурних подіях. Наприклад, анімації «Дівчинка
з риб’ячим хвостом» і «Ятка співочих птахів». Крім
того, на конкурсних показах відбудуться прем’єри
нових робіт від Дмитра Сухолиткого-Собчука, автора
найкращого українського фільму минулорічної
«Молодості» Олександра Ратія і від Марини Вроди, яка
отримала три роки тому «Золоту пальмову гілку» Канн
за свою короткометражку «Крос».
Повний список учасників національного конкурсу:
«May Be», режисер Наталя Давиденко
«Mohamed Tomescu», режисер Олеся Бортняк
«Passion», режисер Христина П’ятаченко
«Seni sevem», режисер Наріман Алієв
«Апофеоз», режисер Ілля Макаренко
«Бекендор», режисер Анастасія Харченко
«Вигадка», режисер Катерина Чепик
«Вперед, діти Вітчизни. Сповідь», режисер Галина
Лавринець
«Учитель німецької», режисер Павло Мащенко
«Голос», режисер Дмитро Дибін
«Данина», режисер Тетяна Войтович
«Дівчинка з риб’ячим хвостом», режисер Сергій
Мельниченко
«Жуйка», режисер Ольга Макарчук
«Затичка», реж. Сія Титова
«Зелений Вітер», режисер Кирило Жаровський
«Зустріч», режисер Владислав Робскі
«Іподром», режисер Корній Грицюк
«Козацькі байки», режисер Антон Жадко
«Ятка співочих птахів», режисер Анатолій Лавренишин
«Морський гарт», режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук
«Не вбивай», режисер Олексій Стрілець
«Ніжність», режисер Анастасія Максимчук
«Обличчя», режисер Никон Романченко
«Під століттями», режисер Олексій Скачков
«Прості речі», режисер Олександр Ратій
«Птахи кольору ультрамарин», режисер Ілля Ноябрьов
«Равлики», режисер Марина Врода
«Стіна», режисер Дмитро Бондарчук
«Тетяна Боровик, спектакль «Лускунчик»», режисер
Олексій Стрілець
«Щасливі за часом не стежать», режисер Ярослав Балло
«Я тебе знаю», режисер Марія Пономарьова
Деякі зі згаданих картин зможуть поборотися
за нагороди і в інших секціях. Так, у престижному
міжнародному конкурсі короткого метра опинилися дві
українські роботи. Перша – «Данина», режисерський
дебют художниці Тетяни Войтович. Це атмосферно
знята історія про дівчину, яка повертається в
покинутий дім своєї родини. Інша – «Вигадка» –
фантазійна анімація в стилі стоп-моушен.
У міжнародному конкурсі студентського кіно від
України покажуть три фільми: «Вперед, діти Вітчизни.
Сповідь», «Зустріч» і «Обличчя». Останній – це
документалка про Євромайдан, яка стисло фіксує всі
ключові події української революції та її активних
учасників. У секцію українських прем’єр потрапило
п’ять повнометражних картин. Це «Любі мої українці»
Олександра Жовни, відомого письменника; «До
побачення, синефіли» – режисерський дебют головного
редактора «Cineticle» Станіслава Бітюцького; а також
фільми «Жива ватра» Остапа Костюка, «Сестра Зо» Аліси
Коваленко і Любові Дуракової та «Це я» Анни Акулевич.
44-й Міжнародний кінофестиваль «Молодість»
триватиме з 25 жовтня до 2 листопада в Києві.
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Хроніки ЛЮБАРТА
№28 (191)

СЕРЕДА

22 ЖОВТНЯ
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.40
Новини
06.40 Від першої особи
07.15, 08.15 Спорт
07.25, 07.50, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.45 Країна on-line
08.55 Паспортний сервіс
09.30, 05.30 Шустер Live. Будні
10.50 Перша шпальта
11.20, 17.25 До Ради
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.25, 21.15 Національні
дебати
15.20 Euronews
15.40 Як ваше здоров’я?
16.40 Д/ф
18.05 Час-Ч
18.15, 01.30 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.15 Передвиборні агітаційні
програми
23.15, 00.00, 01.00 Підсумки
23.35, 00.15, 00.35 Вертикаль
влади
01.20 Суперлото, Трійка, Кено
01.25 Мегалот
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Чорна Рада»
05.00 Д/с «Середземномор’я»

ЧЕТВЕР

23 ЖОВТНЯ
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.35
Новини
06.40 Від першої особи
07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будівництва
07.30, 07.50, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.45 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.30, 05.30 Шустер Live. Будні
10.35 Слідство. Інфо
11.20, 17.25 До Ради
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.25, 21.15 Національні
дебати
15.20 Euronews
15.40 Надвечір’я
16.40 Д/ф
18.05 Час-Ч
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.15 Передвиборні агітаційні
програми
23.15, 00.00, 01.00 Підсумки
23.35, 00.15, 00.35 Вертикаль
влади
01.20 Трійка, Кено, Максима
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Чорна Рада»
05.00 Д/с «Середземномор’я»

16 жовтня 2014 року
1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.20,
03.55, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» (1) (1)
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.35 «Чотири весілля - 2»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка - 3»
13.25, 14.35 «Сімейні
мелодрами»
15.40 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.20 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.35, 04.10 Т/с «Убивство 2»
01.35 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.30 Ліга Чемпіонів УЕФА.
Рома (Італія) - Баварія
(Німеччина)
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.25, 23.55 «Люстратор 7.62»
09.35 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГІВ»
13.20 Д/п «ВМФ СРСР. Хроніка
Перемоги»
14.00 Д/п «Десятка найкращих»
15.20 Д/п «Народжені вбивати»
16.20 Х/Ф «АЗІАТ»
19.00 Т/с «ППС»
22.00 Х/Ф «ТАКТИЧНА СИЛА»
00.05 Х/Ф «ЗМІЇ ПІСКУ»
01.50 Х/Ф «ВБИВСТВО У
ЗИМОВІЙ ЯЛТІ»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.30,
05.25 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.35 «Чотири весілля - 2»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка »
13.30, 14.35 «Сімейні
мелодрами»
15.40 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.20 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Право на владу»
00.45 Х/Ф «ОБЛИЧЧЯ В
НАТОВПІ»
02.35 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 Ліга Європи УЄФА. Інтер
(Італія) - Сент-Етьєн (Франція)
08.25, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.35 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/Ф «ФРОНТ У ТИЛУ
ВОРОГА»
13.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
16.00 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР»
22.00 Х/Ф «ПОСИЛКА»
00.00 Х/Ф «МОРЕ СМЕРТІ»
02.00 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Будинок з ліліями»
13.35, 14.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
15.10 «Сімейний суд»
16.15 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
00.25, 03.20 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
02.10 Д/с «Супер-сила тварин»
02.55 «Мультфільм»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 15.50 Діти Гітлера
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Сейшели
12.20, 22.50 Найнебезпечніші
тварини
13.10, 23.40 Анатомія злочину
14.10, 21.10 Правила життя
16.40, 05.20 Сучасні дива
17.30 Технології їжі
19.20 Війна світів
20.20 Секретні території
22.00 Приховані королівства
00.30 Покер
01.20 Танки. Великі битви

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Будинок з ліліями»
13.35, 14.20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
15.10 «Сімейний суд»
16.15 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
00.25, 03.20 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
02.05 Д/ф
02.55 «Мультфільм»

МЕГА

СТБ
05.25 У пошуках істини
06.10, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.45, 15.55 «Все буде добре!»
08.50 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
12.10 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
14.45 «Все буде смачно!»
18.50 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.50 «МастерШеф - 4»
00.40 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 02.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.20, 15.25 Т/с «Слід»
10.10, 21.00 Т/с «Карпов 3»
12.10, 19.45 «Говорить
Україна»
13.20 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня
Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Розумник»
03.15 Т/с «Тюдори 4»

СТБ
05.45 У пошуках істини
06.25, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
07.00, 15.55 «Все буде добре!»
09.05 «Зіркове життя. Краса на
кінчику скальпеля»
10.00 Х/Ф «ЗНАК ДОЛІ»
12.15 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
14.50 «Все буде смачно!»
18.50 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.50 «Зважені та
щасливі - 4»
00.25 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА

06.00 Бандитський Київ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

07.00, 15.00 У пошуках істини

15.00, 19.00, 02.30 Події

07.50, 15.50 Воїни Гітлера

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з

08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30, 22.00 Приховані
королівства
12.20, 22.50 Найнебезпечніші
тварини
13.10, 23.40 Анатомія злочину
14.10, 21.10 Правила життя

Україною
09.15, 14.20, 15.25 Т/с «Слід»
10.10, 21.00 Т/с «Карпов 3»
12.10, 19.45 «Говорить
Україна»
13.20 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня

16.40 Сучасні дива

Ляля»

17.30 Технології їжі

23.00 Події дня

19.20 Війна світів

23.30 Т/с «Розумник»

00.30 Бандитська Одеса

03.15 Т/с «Тюдори 4»

ICTV
04.50 Служба розшуку дітей
04.55, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.20, 08.00, 12.30, 13.10, 16.10
Т/с «Літєйний»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55, 16.20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
18.45, 21.50 Факти. Вечір
20.40 Депутат під прикриттям
22.05 Т/с «Чужий район»
00.15 Х/Ф «ОБГОВОРЕННЮ НЕ
ПІДЛЯГАЄ-3. ВИКУП»
02.05 Голос Америки
02.10 Х/Ф «ОБГОВОРЕННЮ НЕ
ПІДЛЯГАЄ»
03.35 Т/с «Тринадцятий»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
05.57 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.45 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.50, 22.15 Т/с «Вороніни»
18.20, 23.50 Абзац!
19.00 Герої та коханці №3
00.50 Служба розшуку дітей
00.55 Х/Ф «ПАРФУМЕР: ІСТОРІЯ
ОДНОГО ВБИВЦІ»
03.20 Т/с «Різзолі та Айлс»
04.45 Т/с «Милі ошуканки»
05.25 25-й кадр

ICTV
04.40, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.15 Світанок
06.20, 08.00, 13.25 Т/с «Літєйний»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-8»
12.00 Т/с «Прокурорська
перевірка»
16.10 Т/с «Агент національної
безпеки»
18.45, 21.45 Факти. Вечір
20.40 Інсайдер
22.00 Т/с «Чужий район»
00.10 Х/Ф «НІНДЗЯ»
01.50 Голос Америки
01.55 Х/Ф «ОБГОВОРЕННЮ НЕ
ПІДЛЯГАЄ-3. ВИКУП»
03.30 Т/с «Тринадцятий»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
05.57 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.55 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 00.00 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3 № 6
21.05 Т/с «Вороніни»
01.00, 05.50 Служба розшуку
дітей
01.05 Х/Ф «ОЗБРОЄНИЙ І
НЕБЕЗПЕЧНИЙ»
02.35 Т/с «Милі ошуканки»
04.40 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ÂÈÁÎÐÈ
ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА
Розмовляла Алла САДЕЦЬКА

І

рина Констанкевич
– єдина жінка, яка
балотується до
Верховної Ради у Луцьку.
Талановитий викладач,
вмілий організатор,
доброзичливий колега,
досвідчений керівник,
конструктивний партнер,
справжній лідер і патріот
рідного міста. Так
характеризують її ті, хто
особисто знайомий з нею.
Сама ж Ірина Мирославівна
значно скромніша у
висловлюваннях. Не словом,
а ділом, як кажуть…
– Ірино Мирославівно,
раніше у Луцьку вас знали як
авторитетного викладача і
проректора університету, віднедавна вас знають і за благодійною діяльністю. А от тепер
ви подалися у політику. Для
чого вам депутатство?
– Це було непросте рішення. Але «мушу» переважило.
Знаєте, коли працюєш у благодійному фонді, доводиться
бачити надто багато людської
біди. Допомогти хочеться усім,
однак силами одного благодійника це зробити годі. І от, коли
оголосили про вибори, дуже
багато колег, друзів і знайомих
підштовхували мене до цього
рішення.
Спершу не наважувалася
навіть уявляти себе у ролі народного депутата, але коли
все більше людей казали мені
«якщо не ти, то хто», я усвідомила, що парламент мені до
снаги. Добре обміркувавши,
вирішила не шкодувати себе й
спробувати. Тим паче, уже маю
певний досвід роботи у Луцькій міській раді й виконавчому
комітеті.
– Та цей парламент якоюсь
мірою особливий, бо у державі війна…
– От власне почуття відповідальності за долю України великою мірою і вплинуло на моє
рішення балотуватися до Верховної Ради. Усім серцем вболівала за Майдан, а сьогоднішні
реалії жорстокої війни болять
усіма болями. Тому вважаю, що
коли країна у стані неоголошеної війни, усі мають працювати
на її мирне розв’язання. Військові – боронити Україну на
сході, інші – відстоювати ідеали й національні цінності у
цивілізованій парламентській
роботі.
Мушу обстоювати те, з чим
прожила півжиття і з чим зрослася: і наша культура, і освіта,
і наші великі й малі університети. Є у цьому рішенні багато громадянського і не менше
людського.
– Вибір у лучан чималий,
адже балотується понад десять кандидатів. Чим ви краща за інших?
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:
«БАЧУ СЕБЕ У КОМАНДІ
ПАТРІОТІВ-ПРАГМАТИКІВ»
– Так уже повелося, що політика вважається чоловічою
справою. Та для повноти розуміння проблем, ефективності їх
розв’язання важливо чути й жінок. Тому прикро, що їх надто
мало у нашій Верховній Раді. А
я – єдиний кандидат-жінка від
Луцька. Переконана, що можу
запропонувати
розв’язання
важливих державних проблем
по-іншому, як жінка, із притаманною нам відповідальністю
та інтуїцією. Особливо, коли
це підкріплено знаннями, фаховістю і досвідом.
Не секрет, що в українському парламенті відсоток жінок
мінімальний. А хто, як не жінки, мають дбати про такі важливі сфери, як материнство й
дитинство, яким не надають
належної уваги. Хоча жінки
здатні осилити й економіку, і
соціальну сферу, і медицину,
зрештою, майже все. Жінки,
на відміну від чоловіків, завжди прагнуть миру і спокою.
І я зараз не натякаю на якісь
феміністичні речі, просто дуже
хочу, аби жінок, які впливають на ухвалення важливих
державних рішень, було хоча
б 30%. Саме стільки, як визначили європейські вчені, достатньо для конструктивної та
результативної роботи.
До того ж, уже маю значний
досвід роботи у соціальній
сфері. Щодня бачу людей, які
потребують допомоги. Приходить людина з 50 гривнями в
кишені й показує рецепт від лікаря на 500 гривень. І гірко від
того, що таких людей у нашій
країні надто багато. Так не має
бути. Ми намагаємося допомогти силами фонду, але ж наш
благодійний фонд – це крапля
в морі. Потрібні системні зміни
в державі. І я готова взяти на
себе таку відповідальність.
– Як аргумент на користь
кандидата Ірини Констанкевич, називають її незаплямованість і гарну репутацію…
– Людям видніше. Але думаю, що в питанні біографії
кандидата не потрібно бути
особливо делікатним. Треба
прямо відповідати: що робив,
коли, як. Має бути довіра, заслужена роками. Мені не вкладається у голові, як у політику йдуть ті, за ким тягнеться
шлейф сумнівних вчинків, а на
меті – не вельми благородні наміри. А такі, на жаль, є…
– Якою бачите власну роль
у парламенті?
– Усе життя працюю в освіті, маю досвід і напрацювання.

ХРОНІКЕР
Ірина Констанкевич – голова правління благодійного «Фонду
Ігоря Палиці – Новий Луцьк», депутат Луцької міської ради, завідувач
кафедри української літератури Східноєвропейського університету
імені Лесі Українки. Народилася 23 червня 1965 року у Львові, з 1968
року проживає в Луцьку. Заміжня, виховує сина і доньку.
Досконало знаю нашу систему
освіти і маю бачення, як краще
її реформувати. До слова, перші правильні кроки держава
вже почала робити. Та моя робота у Раді не буде обмежуватися однією сферою. Я готова
долучатися до гуманітарного
напрямку загалом.
Маю таку характерну рису
– сумлінно ставлюся до будьякої роботи. І що відповідальніша місія, то ретельнішою
мушу бути. Я називаю це комплексом відмінниці. Принаймні
донині мені завжди усе, за що
бралася, вдавалося.
– Хай там як, за сильною
жінкою Іриною Констанкевич
у політиці стоїть ще сильніший чоловік – Ігор Палиця. І,
мабуть, якби не він, до парламенту ви не балотувалися б…
– Ні для кого не новина,
що я працюю в команді Ігоря
Петровича Палиці. Тішуся, що

доля звела мене з такою мудрою людиною. За останні роки
лучани вже мали нагоду оцінити, скільки всього він зробив
для Луцька. І завдяки своїй
депутатській роботі, лобіюючи
виділення державних коштів,
і як благодійник. Ігор Палиця
– сильний менеджер, а такі потрібні державі, у нинішні часи
– як ніколи. Подивитися хоча
б на його теперішню роботу.
Коли у травні Ігоря Петровича
призначили губернатором Одещини, в неспокійному на той
момент регіоні він одразу навів
лад. І досі успішно працює там,
чим люди задоволені.
– Як ви познайомилися?
– Я була проректором Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, він був головою наглядової ради нашого вишу.
Ігор Палиця активно допомагав і нині допомагає універси-

тету. Тому нам часто доводилося зустрічатися, спілкуватися.
Добре познайомившись, ми
зрозуміли, що маємо спільне бачення щодо розв’язання
різних проблем. Відтак через
деякий час він запропонував
мені працювати у його благодійному фонді. Спершу я стала
заступником голови правління
фонду, а нещодавно мене призначено головою правління.
– Як вам вдається поєднувати роботу завідувача кафедри і голови правління благодійного фонду?
– Я завжди була старанною
і відповідальною. Роблю усе
швидко. Нині завершую роботу над докторською дисертацією, яку пишу вже сім років.
Узяла на себе відповідальність
– мушу встигати все. Не буду
приховувати: дуже бракує спілкування зі студентами, але втішаю себе тим, що роблю іншу,
дуже важливу роботу.
– Замислювалися над тим,
що якби не Палиця, чи пішли
би ви у політику?
– У минулого немає поняття «якби». До того ж, я не
схильна міркувати про альтернативну історію. Звісно, могло
скластися по-різному. Не виключаю, що і без знайомства
з Ігорем Петровичем у моєму
житті могло би дійти до рішення балотуватися у Верховну
Раду. Зрозуміло, працюючи
пліч-о-пліч з Ігорем Палицею,
ми стали близькими світоглядово. Він мене надихав, допомагав по-іншому поглянути на
світ, Україну, політику.
– Якщо станете народним
депутатом, з ким працюватимете, кого підтримуватимете?
– У мене є досвідчений
наставник-парламентар Ігор
Палиця. У нас спільні бачення.
Тому я працюватиму спільно
з ним та з нашими однодумцями. Зараз такий час, коли
депутатам новообраної Верховної Ради треба буде забути
про особистісну неприязнь,
колишні непорозуміння й
власні амбіції. Це час, коли треба об’єднуватися, аби на нашу
землю нарешті прийшов мир.
Тільки спільними зусиллями
цього можна досягти. Однак
можу запевнити, що ніколи
не працюватиму з відвертими
зрадниками й злодіями, з комуністами й антиукраїнськими
силами. Я бачу себе у команді
патріотів-прагматиків.
– Яка користь лучанам від
вашого депутатства?
– Ставши депутатом, неодмінно продовжу спільно з
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Ігорем Палицею благодійну
діяльність, реалізацію розпочатих проектів і програм, які
перетворюватимуть Луцьк на
справжнє європейське місто.
Децентралізація влади і реальні механізми фінансування
інфраструктури,
медицини,
освіти й культури міста – одне з
моїх головних завдань у новому
парламенті. Як народний обранець братиму активну участь у
законотворчій діяльності. Виступаю за інтеграцію України
до Європейського Союзу та
вступ до НАТО, дієву люстрацію органів влади усіх рівнів.
Вважаю, що нині максимальні зусилля слід спрямувати на захист тих, хто зі зброєю в
руках змагається за мир в Україні. Тому як народний обранець
буду ініціювати державну програму обстеження, лікування,
реабілітації й соціальної адаптації учасників АТО, яка передбачає отримання додаткової
освіти, перекваліфікації та працевлаштування. Розроблятиму
спільно з колегами комплексну
програму соціальних пільг і гарантій для наших захисників
та членів їхніх сімей. Звісно ж,
підтримуватиму законопроекти, скеровані на відновлення
військово-промислового комплексу, збільшення фінансування армії, впровадження механізмів зміцнення кордонів.
Сприятиму
розв’язанню
проблем інфраструктури міста Луцька. Для цього потрібна
ефективна реформа житловокомунального господарства із
залученням зовнішніх грантів,
завдяки якій можна буде розвивати енергоощадні технології, ОСББ, встановлювати автономне опалення і здійснювати
утеплення будинків. Усе це дозволить зменшити комунальні
витрати.
Один із пріоритетів – ветерани, інваліди, сироти, одинокі
пенсіонери.
Підтримуватиму розробку і впровадження
комплексної пенсійної реформи. Так само особлива увага
медицині, освіті, молоді, спорту та підтримці культури й талановитих людей. Моя програма чітка і зрозуміла, а головне
– реальна.
– Хто ваші головні конкуренти на виборах?
– З усіх п’яти мажоритарних округів, що є на Волині, у
Луцьку зареєструвалося найбільше кандидатів. Серед них є
достойні люди, хтось іде самовисуванцем, когось підтримують політичні сили. Та я переконана, що варто голосувати не
за партійний бренд, а обирати
депутата як особистість, яку
знають і якій довіряють. Не
можна довіряти людині, яка
раптово з’явилася, наобіцяла
лучанам золоті гори, а потім на
п’ять років зникла із депутатським мандатом.
– Ви так і не назвали ваших конкурентів…
– Насправді серйозних конкурентів я не бачу.
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БОЙОВИЙ РАДИКАЛ

Іван СТЕПАНОВ, tema.in.ua

З

чого ж почати біографію
героя? Зазвичай літописці
починають з дитинства.
Але нам здається, що варто
почати з прізвиська Ляшка,
за авторство якого сьогодні
борються сепаратистський
генерал «Біс» і віце-губернатор
Дніпропетровщини Філатов:
«Бойовий підарас». Насправді ж
так в розмові його називають усі,
хто добре його знає. Але чому всі
одностайно навішують образливий
ярлик на лідера Радикальної партії?
І що в цьому прізвиську правда, а
що наклеп на партійного вождя
і керівника бойового загону?
Спробуймо з’ясувати.

«НАЩИПАТИ» НА ПИВІ,
«НАМУТИТИ» КВАРТИРУ
Дитинство у Ляшка видалося суворим: при живих батьках він з двох
років поневірявся по дитбудинках та
інтернатах рідної Чернігівщини. Будьякий психолог і педагог підтвердить,
що вихованці таких установ зазвичай
виростають озлобленими, замкнутими, погано пристосованими до самостійного життя, у них часто викривлена мораль.

Ляшко – особливий випадок. У
житті він пристосовується дуже добре.
Тільки якось не так, як інші. Здається,
люди для нього – лише засіб досягнення мети. Перед тими, хто сильніший,
він на задніх лапках скаче, усіляко завищуючи свої достоїнства (яких часто
нема), бравуючи іноді знайомствами,
яких нема, намагається потоваришувати. Тих, хто від нього залежить,
опускає «нижче від плінтуса», дає їм
зрозуміти, що вони «другого сорту»,
«кидає на гроші», ніколи не заступиться у разі виникнення проблем. Це
те, що про нього кажуть люди, яким
доводилося працювати й стикатися з
Ляшком по життю. Жодної згадки про
друзів цього одіозного політика відшукати не вдалося.
Після закінчення школи-інтернату
Олег подався опановувати нелегкі навички тракториста до технікуму сільського господарства на малій батьківщині. Але він завжди відчував, що
народжений для чогось більшого. І незабаром, не без допомоги «друзів» (про
них нижче) Ляшко вирушив підкорювати Київ. Там його вчасно підвели
до земляка-метра української журналістики з Чернігова Анатолія Туркені.
Ляшко одразу втерся до нього в довіру.
Той ввів його в прес-центр РУХу. Андрій Дерепа, який там працював, згадує, що Ляшко був дуже пронирливий,
вмів діставати усілякі дефіцити і ба-

дьоро бігав по пиво. Правда, випадково з’ясувалося: частину «общакових»
грошей при цьому залишав собі.
Після цього Ляшко осів як позаштатний кореспондент у газеті «Молода гвардія». Там він провернув дивовижну операцію: підробив підпис
редактора на бланку газети з печаткою для отримання квартири: нібито
його мати трудиться в газеті і її слід
поставити на квартоблік. І – о, диво:
у 20-річного тракториста з Чернігівщини з’явилася двокімнатна квартира в селищі Вишневому під Києвом.
Що цікаво: в новобудові було негайно
проведено ремонт за рахунок... Житомирської колонії. Надалі на суді Ляшко заявить, що все це – комбінація колишнього начальника УВС Київської
області, який збирався передати квартиру співробітнику одного торгового
міністерства.
А ще трохи згодом Ляшко вже
сидів у Міністерстві торгівлі в персональному кабінеті на посаді редактора газети «Комерційні вісті». Він
роз’їжджав Україною з міліцейським
кортежем, а на далекій Харківщині
йому дарували новенькі «Волги»!
Ні, це не гарячкове марення несумлінного автора: факти підтверджені матеріалами кримінальної справи і
свідченнями самого Ляшка. Так-так:
незабаром його посадили за розтрату
держмайна та шахрайство. У ході слідства спливли й підробка редакційного
бланка, і незаконне отримання квартири, і шахрайське придбання автомобілів «Волга» за кошти комерційних
структур.
Це був логічний фінал походеньок
молодого пройдисвіта. Нас хвилює
інше: як взагалі могло трапитися це
дивне перетворення юного провінці-

ала без освіти на редактора столичної газети, звідки «волги» і телефон
урядового зв’язку в кабінеті? Вам не
здається, що одних тільки здібностей
до чесного обману сильних світу цього тут недостатньо? Можливо, виною
всьому екстраординарні здібності
Ляшка-журналіста? Ні, звісно. Визнаємо: безталанним його не назвеш. Але
журналістом він в той час був ніяким.

СПРАВЖНІ
ПОЦІНОВУВАЧІ ТАЛАНТІВ
МОЛОДОГО ЖУРНАЛІСТА
Відсоток вихованців інтернатів зі
схильністю до криміналу дуже високий.
Тому вони – традиційний контингент
людей у погонах. У цьому середовищі
багато міліцейських агентів. Юного
Олежика залучили до співпраці з міліцією ще підлітком, а потім уже перевели
в статус статевозрілого агента. Принаймні так стверджують офіцери, ознайомлені з його агентурною справою.
Путівку до столиці Ляшку виписували саме міліціонери, та не прості
– з лампасами і орденами. На гадку
спадають одкровення затятих оперів
зі столичного главку, які на початку
90-х розповідали про «блакитну мафію МВС». На жаль, з огляду на те, що
багато учасників того високопоставленого гей-клубу донині живі, а дехто
ще при владі, прізвищ не називатиму.
Скажу лише, що лідером блакитного
руху товаришів по зброї був генерал
В., керівник однієї зі служб МВС. А
ще в це вузьке коло входив... спікер
парламенту. Саме В. витягнув Ляшка в
Київ, провернув аферу з видачею йому
квартири в селищі Вишневому та її
«облаштування» силами і засобами
виправної колонії. В аферах у Харків-

ській області з покупкою «Волг» для
генералів фігурував інший подільникміліціонер. На хвилі скандалу його нібито звільнили з органів, а насправді...
перевели і підвищили у званні.
У клуб генерала В. входила ціла
плеяда відомих політиків та державних діячів. В., який у той час керував
доблесними українськими пожежниками, відкрив елітну баньку, та не
одну. Там за дзвінком з’являвся Ляшко й інші менш успішні хлопчики з
обслуговування ВІП-відвідувачів. У
числі останніх був і спікер парламенту, земляк Ляшка, до речі.
Але тут влада змінилася, що призвело до серйозних неприємностей у
гей-гуртку. Новому Президенту Кучмі
доповіли про падіння моралі в суспільстві політиків вищого ешелону,
серед керівництва МВС у тому числі.
Данилович, який не міг пропустити
жодної стюардеси в президентському
літаку, скипів і дав команду розорити
содомітське гніздо.
Усю компанію взяли в розробку.
Міністра тихенько звільнили. Спікер
теж позбувся посади. «Керівник гуртка» В. зі своїм другом Б., які до того
часу вже орудували чималим бізнесом, відкупилися від слідства.
Ляшку пощастило менше: розкрилися його афери з «Волгою» під
прикриттям МВС і незаконне отримання квартири... Якби не було команди першої особи в державі, не було
б і цієї справи. Так Ляшко вперше і
востаннє відповів за скоєне. І ніхто
з високопоставлених друзів за нього
не заступився – справу контролював
особисто Кучма. Правда, замість шести років позбавлення волі апеляційний суд скостив термін трактористужурналісту до чотирьох років.
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Власне, сам Ляшко значно полегшив роботу слідству. Під час обшуку
на його квартирі виявили щоденник
журналіста, в якому той описував усі
перипетії своєї нелегкої долі. Узагальнювальною була фраза агента і елітного
хлопчика за викликом: «Я сидів у золотій клітці МВС»... Чорт, добре сказав!
Перебування у в’язниці виявилося
не найлегшим періодом його життя.
За свідченнями тих, хто мав стосунок
до утримування елітного юнака, його
специфічні схильності гідно оцінили
на зоні. Після кабінету в міністерстві
зі спецзв’язком, дорогими напоями та
впливовими друзями він опинився в
кримінальному середовищі в ролі опущеного. Втім доступу всім охочим до
нього не було. Цікаво, що серед працівників ВТУ теж були ті, хто піддався
содомітскій пристрасті. І вони виявля-

ли особливий інтерес до жвавого журналіста. Втім, як на волі, так і на зоні
Олежко залишався «елітним». Однак
руки йому ніхто не подавав, на кухню
не ставили – тут усе було суворо. Такі
віражі долі авантюриста: з кабінетів і
лазень сильних світу цього – стрімке
піке в лапи зеків і вертухаїв...
Крім цього, Ляшку доводилося виконувати специфічні вказівки оперативників колонії – працювати в ролі
підсадної качки. Адже в його справі
були непримітні значки, які для спеца
– відкрита книга: засуджений – міліцейський агент зі стажем.

ПОМИЛКА ПРЕЗИДЕНТА
«Відкинувся» Ляшко за амністією – після двох років відсидки. Мабуть, не без заступництва Олежкових
друзів Кучма зглянувся над молодим
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збоченцем – підписав Указ з його прізвищем. І незабаром гірко пошкодував.
На записах Мельниченка, зроблених
п’ятьма роками пізніше, Кучма обговорює газету Ляшка «Свобода». Гарант спересердя вигукує: «Я його посаджу... Я ж його колись посадив... Але
випустив...»
Більше Даниловичу такий шанс не
випав... Ляшко зрозумів, що надійно
захистити його від переслідування за
подальші афери зможе лише політика. Тож відразу після звільнення він
рвонув доріжкою, яка привела його до
парламенту.
Ось така він елітна птаха – Олег
Ляшко. Щоб його посадити, знадобилася команда цілого лідера країни!
А щоб загнати за ґрати назад, і цього
виявилося недостатньо. Пізніше, звичайно, Ляшко назве все це політичним
тиском злочинної влади.

ГЕНЕРАЛИ СВОЇХ
НЕ КИДАЮТЬ!
Але голос правди не заглушити
політичними репресіями! Після виходу на волю наш трохи пошарпаний
герой опинився в газеті «Правда України». Взагалі-то, з вулиці, а точніше – з
зони, туди не приходили. Його прилаштували друзі-генерали, а потім
Ляшко вже як заступник редактора
почав задобрювати шефа Горобця недешевими презентами. Так, якось він
оплатив йому тур з родиною Середземним морем. Де взяв для цього нечувані на ті часи гроші? Ну, напевно,
друзі позичили...
А поки Горобець ніжився на сонечку під шум хвиль, Ляшко «відбивав»
витрачені на його поїздку гроші. Перед
цим він умовив головреда створити
додаток до «Правди України» – газету
«Політика» на чолі з Ляшком, звісно.
Горобець погодився. Незабаром почалися судові позови через публікації
нашого героя. Розв’язка настала швидко. Виною всьому став невиліковний
авантюризм Ляшка. Коли Горобець з
сім’єю був на відпочинку за кордоном,
Олег прийняв у редакторському кабінеті делегацію корпорації «ДЕУ», яка
відкривала автовиробництво в Україні. Корейцям Ляшко представився
як Горобець і домовився про рекламну кампанію в газеті. Наївні корейці
переказали на редакційний рахунок
чималу суму. А незабаром з подивом
прочитали на сторінках газети замість
реклами критичну статтю на адресу
корпорації. Коли засмаглий Горобець
повернувся на роботу, він виявив багатомільйонний позов від «ДЕУ».
Редактор влаштував Ляшкові розбір польотів, а у відповідь отримав...
звинувачення в спробі зґвалтування
підлеглої. Сама підлегла, правда, подала заяву в міліцію лише через тиждень
після того, що сталося, а опісля і зовсім
відмовилася від свідчень. Перипетії
скандалу Ляшко описував на сторінках
«Політики». У кожному рядку стирчали вуха міліцейської провокації.
Водночас цей авантюрист заробив другу судимість за наклеп на дідуся Василя Дурдинця – знаного діяча
епохи кучмізму, який обійняв пост в.
о. прем’єр-міістра. Дурдинець виграв
суд проти Ляшка, але через скандал
позбувся посади. А Олег отримав два
роки умовно – за наклеп. Уже тоді в
лавах силовиків упевнено говорили:
редактору «Політики» допомогли ін-

формаційно друзі-генерали.
Незабаром після цього Ляшко організовує опозиційну газету «Свобода» – третю у своїй короткій, але бурхливій біографії. Там він узявся за старе
на новому ідейно-художньому рівні.
Якщо «Правду України» і «Політику» фінансував опальний екс-прем’єр
Павло Лазаренко, то «Свободу», ймовірно, взяла на утримання права рука
Павла Івановича в об’єднанні «Громада» Юлія Тимошенко.
У цей же час наш тракторист закінчив юрфак Харківського університету. Ми не плекаємо надій, що хтось
в університеті згадає студента Ляшка.
Ймовірно, обзавестися дипломом знову допомогли друзі-генерали.

НЕ БЮТом ЄДИНИМ
У 2000 році Ляшко вже був готовий до приходу у велику політику. Відразу після Помаранчевої революції він
почав оббивати кабінети лідерів БЮТ:
Тимошенко і Турчинова. Один з генералів, який опинився в той період у
приймальні голови СБУ, був невимовно здивований, зустрівши там Олежка
(спецслужбісти прекрасно знали, хто
він такий і як робить собі кар’єру). Генерал, опинившись у кабінеті пастора
Турчинова, поцікавився: а що привело
вертлявого афериста до глави спецслужби? У відповідь почув: проситься
в БЮТ. Генерал не витримав і розповів
необізнаному Турчинову справжню історію Ляшка. Голова СБУ, щирий вірянин, був приголомшений. Чи повірив
він мудрому генералу – не ясно. Але
те, що Юлії Тимошенко цю інформацію доповів, – однозначно. Хай там як,
а Ляшко таки вмовив лідера БЮТ і обзавівся спочатку партквитком, а потім
і місцем у виборчому списку. Правда,
в 2002 році потрапити в Раду не дозво-

лила судимість, не знята до того часу.
Тому Ляшко опинився в парламенті
розливу 2006 року.
Це було яскраве входження в сонм
обраних. Шахрай опинився у своїй
стихії. Захищений недоторканністю,
він почав воловодити по повній. Поїдання чорнозему на трибуні, спроба
провести корову в парламентські кулуари, годівля рибою російського міністра на прес-конференції... Здається,
цього шоу чекала вся країна.
Але то було лише прикриття основної діяльності, заради якої Ляшко
проліз під купол Ради. Посада заступника бюджетного комітету відкривала
блискучі перспективи. «Розв’язання
питань», лобіювання інтересів комерційних структур (особливо врожайною стала підтримка скандального
ЄДАПСу), дахування контрабандистів... У Ляшка незабаром з’явилася
грізна охорона, він приїжджав на роботу суто на розкішних лімузинах, а
двері в парламент йому послужливо
відчиняв охоронець жлобуватої зовнішності. Парламентські старожили
з бізнесу розводили руками: «Чорт
його знає, де Олежик гроші гребе, але
піднявся він чисто конкретно».
Ляшко не здатний до монотонної
конструктивної роботи, він неодмінно мусить опинитися в гущі скандалу.
Спочатку заявив про якісь плівки із
записом продажу лідером Соцпартії
Морозом свого дітища в блок з Партією регіонів. Плівок прокуратура так і
не отримала, але скандал відбувся.
У БЮТі вже починали розуміти,
що від Ляшка слід чекати біди, він неодмінно втягне партію в якусь огидну
історію. Треба було щось вирішувати
з парламентським неофітом. Але прозріння прийшло надто пізно...
Далі буде...
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА
Розмовляла Ірина КАЧАН

Я

рослав Маркевич
та Ігор Чайківський
познайомилися на війні.
Вони – бійці батальйону «Донбас»,
неодноразово ризикували життям,
захищаючи українську державність.
40-річний Ярослав – харків’янин,
хоч і народився в Росії, він –
фінансист, фахівець у сучасних
технологіях. 47-річний Ігор –
колишній військовий, народився на
Житомирщині, а впродовж кількох
останніх років жив у Донецьку і
заробляв на життя творчістю, має
власний ляльковий театр.
Реалії війни змусили їх задуматися
про політику. Кажуть, люди з фронту
просто зобов’язані брати на себе відповідальність за долю держави у парламенті. Щоправда, Ігорю Чайківському не вдалося зареєструватися у ЦВК,
в списку «Самопомочі» він був 55-м.
Цим не журиться, мовляв, усе одно
був непрохідним. А от за свого товариша Ярослава Маркевича, який 14-й
у списку, вболіває.
Днями бійці «Донбасу» побували у
Луцьку. «Хроніки Любарта» спілкувалися з ними про найактуальніше – війну і вибори.
– «Самопоміч» – одна з небагатьох
направду нових політичних сил, які
нині йдуть до парламенту. Утім і щодо
цього об’єднання ширяться чутки про
фінансування олігархами і сумнівних
людей у списку. Переконайте мене, що
«Самопомочі» варто довіряти…
Ярослав Маркевич:
– Варто лишень порахувати білборди, і стане зрозуміло, у якій партії є олігархи, а в якій їх немає. У нас
нема жодного олігарха. Наш список
відкритий, виборець має можливість
бачити, хто йде до парламенту із «Самопоміччю». У нас немає політиків і
чиновників вищої ланки. Єдине, що
50-м у списку значиться міський голова Львова Андрій Садовий, але мер –
це не політична посада, а виборна. І такий підхід у нас є принциповим. Ми не
хочемо брати до себе тих, хто останні
п’ять-десять років своєю «наполегливою працею» допомагав нам збудувати те, що ми зараз маємо. Я кажу про
втрату територіальної цілісності, надскладні економічні проблеми. Усі без
винятку, хто був при владі упродовж
останніх років, винні в тому, у якій
ситуації перебуває Україна. У нашому
списку таких не знайдете. Саме тому в
нас і нема олігархів. Ми не хочемо бути
комусь винними, прийшовши у парламент. Так, у цього є свої мінуси. Наших
білбордів менше, ніж усіх інших, вони
з’явилися пізніше і їх буде найменше.
Хочеться, аби люди просто замислилися, чим будуть зобов’язані своїм спонсорам ті майбутні депутати, на агітацію яких викинули шалені гроші.
Ігор Чайківський:
– Олігарх може розмовляти з тим,
кого можна купити. А як можна запропонувати гроші, скажімо, мені чи
Ярославу, якщо ми воювати пішли не
заради грошей? Ми пішли на війну
через власні переконання. Я пішов у
батальйон «Донбас», коли він ще був
партизанським загоном. Ні статусу, ні
грошей, нічого. Чи цікаво олігарху зі

«КРИМ САМ
ПОВЕРНЕТЬСЯ
ДО УКРАЇНИ»
АКТИВІСТИ ПОЛІТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
ПЕРЕКОНАНІ, ЩО ЗА КРИМ НАВІТЬ ВОЮВАТИ НЕ
ДОВЕДЕТЬСЯ, ХОЧА ВОНИ ГОТОВІ ВЕСТИ БОРОТЬБУ І В
ПАРЛАМЕНТІ, І ЗІ ЗБРОЄЮ В РУКАХ
мною говорити, якщо я не продаюся?
Ні, звичайно! І я певен, що у списку
«Самопомочі» немає таких людей, які
продавалися або готові собою торгувати. Упевнений, що подібні чутки
розповсюджують саме ті сили, які фінансуються коштом олігархів. Усе для
того, аби дискредитувати нове і прогресивне політичне об’єднання.
– Чим «Самопоміч» відрізняється, скажімо, від тієї ж нової партії
«Сила людей»?
Ігор Чайківський:
– Люди і там, і там можуть бути
хорошими, але оцінювати треба їхні
справи. Наприклад, другий у нашому
списку – Семен Семенченко. Чоловік,
незважаючи на всі перешкоди і труднощі, самостійно створив батальйон
«Донбас», який став дієвою воєнною

силою. А подивіться на діяльність
Єгора Соболєва. Наперекір всьому
він створює Люстраційний комітет.
Андрій Садовий – один із найуспішніших і найпрогресивніших мерів в
Україні, розвиває своє місто. І йому це
вдається, незважаючи на несприятливі умови для місцевих громад.
Ярослав Маркевич:
– Ми є спільнотою людей, які самоорганізувалися, щоби досягти мети
у тих речах, що їх держава або не могла, або не хотіла робити. Поряд із
системними змінами в державі у всіх
без винятку сферах, нині одне з найважливіших питань – безпека України і нашої державності. Саме тому у
Верховну Раду йдуть представники
батальйону «Донбас».
– Зараз часто можна почути за-

киди, мовляв, надто багато людей з
передової балотуються до парламенту. Як ви до цього ставитеся? Чому ті,
хто взявся воювати, беруть участь у
виборах?
Ярослав Маркевич:
– Тому що у нас не один фронт, а
два. І життєво важливо для державного організму провести люстрацію.
Як активний учасник Помаранчевої
революції не хочу, щоби ми знову наступили на ті ж самі граблі. Якщо ми
не пройдемо люстрацію, поступу не
буде. А чиновники чинитимуть опір. І
нам треба буде це подолати.
– Інакше за якийсь час чекати нової революції?
Ярослав Маркевич:
– Я думаю, що наша економіка
цього не витримає. Не можемо до-

зволити собі ще раз помилитися. Ми
йдемо у парламент, тому що змінювати будь-що у Збройних Силах може
або Верховний Головнокомандувач,
або Верховна Рада. Дії Порошенка обговорювати не хочу. Тому вважаю, що
треба якісно оновити Верховну Раду,
аби вона змогла і захотіла впливати на
ситуацію. А ми знаємо, що треба робити з армією.
Ігор Чайківський:
– Не хочу нікого ображати, але і
серед наших бойових побратимів, які
воювали, а зараз беруть участь у виборчих перегонах, є різні, не завжди
порядні люди. Зрештою, це закономірно для суспільства, так завжди було, є
і буде. Та річ навіть не у цьому. Не варто очікувати швидких змін у державі, якщо тим, хто незабаром отримає
депутатський мандат, зокрема і нинішнім захисникам, добровольцям, не
будуть допомагати люди. Якби не волонтери на Майдані, і тим паче, якби
не допомога волонтерів на війні, то все
мало б значно сумніший вигляд.
– Хто кого знайшов: ви «Самопоміч» чи вона вас?
Ярослав Маркевич:
– Оскільки нам були дуже близькі
принципи «Самопомочі», то ми з однодумцями із «Донбасу» почали цікавитися цією політичною силою. Як
виявилося згодом, «Самопоміч» в особі Андрія Садового теж нами зацікавилася. Та сталося так, що на контакт
першими вийшли ми. Одне слово, ми
були трошки швидшими, але це був
рух назустріч.
– Як люди з передової скажіть,
коли і за яких умов нарешті зупиниться кровопролиття?
Ігор Чайківський:
– Не можу запевнити, що це завершиться швидко. Але я точно знаю,
що війна закінчиться тоді, коли нашу
територію полишить останній російський солдат. І не тому, що ми боїмося
воювати з російським військом, ні. Річ
у тім, що ті, хто дестабілізує ситуацію
на сході, зараз на коні. А у нас не вистачає ні техніки, ні озброєння, ні навіть бойового духу. Особливо у Збройних Силах. Я не кажу про добровольчі
формування, бо добровольці мають
дух. Упевнений, якщо призначать нового проукраїнського міністра оборони, який є справжнім патріотом,
то президенту і парламенту не треба
докладати надзвичайних зусиль, аби
стабілізувати ситуацію.
– Ваші побратими готові воювати за Крим?
Ігор Чайківський:
– Колись-таки теперішній неспокійний схід знову буде українським. І
Крим теж буде з нами. Звісно, ми готові після перемоги на Донбасі відвойовувати Крим.
Ярослав Маркевич:
– Крим сам повернеться до України.
Ігор Чайківський:
– Можу відверто сказати, що я
зробив би з генералом Миколою Литвином (екс-очільник Державної прикордонної служби України. – Авт.),
який виявися зрадником. Розстріляти! Якби не Литвин і не такі, як він, ми
втримали б півострів. Я згідний, що
Крим повернеться сам. Навіть незважаючи на те, що російській пропаганді вдалося зараз кримчан обманути
і змусити вірити, що з Росією легше і
краще. Крим – це Україна. І все тут.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

24 ЖОВТНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.35 Новини
06.40 Від першої особи
07.15, 08.15 Спорт
07.25, 08.25, 08.40 Гість студії
07.40 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.30 Шустер Live. Будні
10.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
11.20, 17.35 До Ради
12.10 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.25 Національні дебати
15.20 Euronews
15.30 Театральні сезони
15.55 Світло
16.30 Віра. Надія. Любов
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.15 Передвиборні агітаційні
програми
21.40 Шустер LIVE
00.00 Підсумки
00.25 «Золотий гусак»
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Т/с «Чорна Рада»
03.50 Д/ф
04.45 Українського роду
05.00 Як ваше здоров’я?

СУБОТА

25 ЖОВТНЯ
УТ1

09.00 Х/Ф «СХІДНИЙ ВІТЕР З
ДОЩЕМ»
11.25 Подорожуй першим
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.30 Хочу бути
13.50 Д/с «Дорогами Саксонії»
15.10 Нотатки на глобусі
15.30 Українського роду
15.45 Національний відбір на
Міжнародний конкурс сольних
виконавців «Sanremo Junior
2015» (ч.4)
17.30 Чоловічий клуб. Бокс. Бій
за звання інтернаціонального
чемпіона. Постол - Ланді
19.05 ДНІ НІМЕЦЬКОГО ТБ
НА ПЕРШОМУ. Х/Ф «МІСЦЕ
ЗЛОЧИНУ: ФОТОГРАФІЇ
СМЕРТІ»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Чоловічий клуб
22.10 Утеодин з Майклом Щуром
22.40 Мегалот Суперлото, Трійка,
01.50 Музичне турне
03.00 Х/Ф «МІСЦЕ ЗЛОЧИНУ:
ФОТОГРАФІЇ СМЕРТІ»

НЕДІЛЯ

26 ЖОВТНЯ
УТ1
06.05 Світ православ’я
06.40 Крок до зірок
07.30 «Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.10 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
21.00, 01.20 Новини
12.05 Т/с «П”ять хвилин до
метро»
13.15 Православний вісник
13.35 Школа Мері Поппінс
13.50 Д/с «Дорогами Саксонії»
15.35 Фольк-music
16.50 Д/ф
17.25 Театральні сезони
18.30 Подорожуй першим
19.05, 20.15, 22.15 День виборів.
Телемарафон
21.40 Перша шпальта
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Спецпроект «Вибори до
Ради»
01.50 Музичне турне
03.00 Телевистава «Дві сім’ї»
05.00 «Надвечір’я»

Хроніки ЛЮБАРТА
№28 (191)
1+1

06.30 «Секретные материалы
- 2014» 06.45, 07.15, 07.45,
08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 08.35
«Чистоnews» 09.35 «Чотири
весілля - 2» 10.55 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка» 13.30,
14.35 «Сімейні мелодрами» 15.40
«Сімейні мелодрами - 4» 16.45
«ТСН. Особливе» 17.10, 02.20 Т/с
«Величне століття. Роксолана - 4»
20.20 «Сказочная Русь» 21.10
«Мультибарбара» 21.35 «Вечірній
Київ » 23.00 «Світське життя»
00.05, 03.50 Х/Ф «ЗАПОВІТ»

2+2
06.15 Ліга Європи УЄФА. Інтер
(Італія) - Сент-Етьєн (Франція)
08.25, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.35 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/Ф «ФРОНТ У ТИЛУ
ВОРОГА»
13.25 «Нове Шалене відео поукраїнські»
16.00 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР»
22.00 Х/Ф «ПОСИЛКА»
00.00 Х/Ф «МОРЕ СМЕРТІ»
02.00 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя»
10.05 «Територія обману»
11.10, 02.15 Т/с «Секта»
15.30, 23.20 «Квартал і його
команда»
16.30, 21.20 «Вечірній квартал.
Прем’єрний випуск»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
19.30 «Телевізійна служба
новин»
20.15 «Українські сенсації»
00.20 Х/Ф «ХИЖАК»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 (3)атних метри»
07.15 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30, 21.30 «Люстратор 7.62»
10.00 «Облом UA. Новий сезон»
11.00 Т/с «Ментовські війни-6»
19.20 ЧУ 10 Тур. Чорноморець
- Карпати
22.30 Х/Ф «РЕД-2»
00.45 Х/Ф «ПАВУЧИЙ УДАР»
02.20 Х/Ф «ДВІЙНИК»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі» 09.00 Лотерея
«Лото-забава» 10.15, 14.30,
19.30 «Тсн. Вибори 2014» 10.20,
05.30 «Світ навиворіт - 3» 11.35
«Ескімоска - 2» 11.45 «Машині
казки Маша і ведмідь» 12.45
«Інспектор Фреймут» 10.15,
14.30, 19.30 «ТСН. Вибори 2014»
14.55 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ
РОМАН» 18.25 «Українські
сенсації» 00.15 «Право на владу»
02.00 Х/Ф «ВОЛОДАР ІЛЮЗІЙ»
03.40 «Гроші»

2+2
06.30 Журнал Ліги Чемпіонів
УЄФА 2014-2015
09.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
10.00 «Облом UA. Новий сезон»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Бушидо»
14.00, 23.15 «Богатирі»
15.00 Х/Ф «ОСТАННІ ГОДИНИ
ЗЕМЛІ»
17.00 Х/Ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-3»
19.00 Х/Ф «РЕД-2»
21.30 «Профутбол»
00.15 Х/Ф «ПОСИЛКА»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Будинок з
ліліями»
13.35 Т/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14.20 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
15.10 «Сімейний суд»
16.15 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
20.40 «Чорне дзеркало»
23.00 Т/с «У зоні ризику»
03.25 Х/Ф «СУЄТА СУЄТ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.00 У пошуках істини
07.50, 15.50 Воїни Гітлера
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Приховані королівства
12.20, 22.50 Найнебезпечніші
тварини
13.10, 23.40 Анатомія злочину
14.10, 21.10 Правила життя
16.40 Сучасні дива
17.30 Технології їжі
19.20 Секретні території
22.00 Моря в пустелі
00.30 Покер
01.20 Шукачі

ІНТЕР
07.15 «Школа лікара
Комаровського»
08.25 Програма «Чорно-біле»
09.30 «Новини»
10.00, 02.00 Х/Ф «ПРИХОДЬТЕ
ЗАВТРА»
12.00, 04.00 Т/с «Тато для Софії»
16.00 Т/с «Диван для самотнього
чоловіка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт «Місце зустрічі»
22.20 Т/с «Двадцять років без
кохання»
03.35 Д/ф

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00 У пошуках істини
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 21.00 Людство: забута
історія
13.30 Приховані королівства
14.30 Моря в пустелі
15.30 Дикі острови
16.30 Далеко і ще далі
19.20 Секрети звичайних речей
00.00 Що? Де? Коли?
00.50 Таємнича Росія

ІНТЕР
08.00 «уДачний проект»
08.35 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
09.50 «Орел і Решка»
11.00, 04.35 Д/ф
12.00, 14.00, 16.00 «Новини»
12.20, 14.20, 16.20 Т/с «Диван
для самотнього чоловіка»
17.25, 18.20 Х/Ф «ПРИКМЕТА
НА ЩАСТЯ»
20.00 «Подробиці тижня»
02.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСЬКА
ДОНЬКА»
03.30 «Стосується кожного»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.30 У пошуках істини
08.10 Вражаючі кадри
10.00, 21.30 Людство: забута
історія
13.00 Дикі острови
16.00 Далеко і ще далі
18.50 Війна світів
19.40 Секретні території
00.30 Секрети звичайних речей
02.10 Містична Україна
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СТБ
04.55 У пошуках істини
05.35 Х/Ф «АМЕРИКАНСЬКА
ДОЧКА»
07.10 Х/Ф «ЗНАК ДОЛІ»
09.45 Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.50 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.55 «Національне
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
00.30 «Куб - 5»
02.10 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.20, 15.25, 21.00 Т/с
«Слід»
10.10 Т/с «Карпов 3»
12.10, 19.45 «Говорить Україна»
13.20 Т/с «ОСА»
18.00, 05.25 Т/с «Красуня Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Хочу до Меладзе
01.30 Х/Ф «СМОКІНГ ПОРЯЗАНСЬКИ»
03.05 Т/с «Тюдори 4»

СТБ
06.25 Х/Ф «АЛЬОШЧИНЕ
КОХАННЯ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
12.00 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
15.35 «Зважені та щасливі - 4»
18.55 «Х-Фактор - 5»
22.05 Т/с «Коли ми вдома»
00.20 «Детектор брехні - 6»
01.40 Х/Ф «ВІЙ»
02.50 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 03.20 Події
07.15, 09.15 Т/с «Інтерни»
09.50 Один за сто годин
11.00, 23.35 Х/Ф «ДРУЖИНА
ШТІРЛІЦА»
13.00, 15.20 Т/с «Пам’ять серця»
17.15, 19.40 Т/с «Довгий шлях
додому»
01.35, 04.00 Т/с «Розумник»

СТБ
06.10 Х/Ф «ЧАРОДІЇ»
09.00 «Все буде смачно!»
10.55 «Караоке на Майдані»
12.00 «МастерШеф - 4»
15.40 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 14»
21.05 «Один за всіх»
22.20 Х/Ф «ДОМРОБІТНИЦЯ»
00.10 Х/Ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА І ЛІКАРА
ВАТСОНА»
02.55 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.30 Щиросерде зізнання
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 23.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 11.10, 13.10, 15.20, 17.10
Т/с «Довгий шлях додому»
19.00, 05.25 Події тижня з
Олегом Панютою
20.45 Хочу до Меладзе
23.30 Великий футбол
01.30 Т/с «Розумник»
03.50 Т/с «ОСА»
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ICTV
04.30 Служба розшуку дітей
04.35, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.10 Світанок
06.10, 08.00 Т/с «Літєйний»
08.25, 09.15, 13.10, 16.10 Т/с
«Доставити за будь-яку ціну»
18.45 Факти. Вечір
19.35 Надзвичайні новини
20.30 Прем’єра шоу «Кріт»
21.55 Свобода слова
23.55 Голос Америки
00.00 Х/Ф «ВІДЧИМ»
01.50 Х/Ф «ШОСЕ СМЕРТІ»
03.05 Т/с «Карадай»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
05.57 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди мисливців
за привидами»
07.00, 18.00, 01.45 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 13.55 ШОУМАНІЯ
11.55, 14.50 Т/с «Вороніни»
18.20, 05.20 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
№9
21.10 Проект Перфект №9
22.25 Герої та коханці №3
01.50 Х/Ф «ВИД ЗВЕРХУ КРАЩЕ»
03.10 Т/с «Милі ошуканки»
04.35 Зона ночі

ICTV
05.40 Х/Ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА
ПРО ТАРЗАНА»
07.55 Достало!
08.55 Інсайдер
10.55 Громадянська оборона
11.55, 13.00 Т/с «Нюхач»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.10 Т/с. «Нюхач» Фінал
22.15 Х/Ф «ВІДЧАЙДУШНИЙ»
00.15 Х/Ф «ЯКОСЬ У МЕКСИЦІ.
ВІДЧАЙДУШНИЙ-2»
02.00 Х/Ф «НОКАУТ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Нереальні історії
08.00 Ревізор
10.00 Стажисти №1
11.55 Уральські пельмені
14.45 Хто Зверху?-3 №5
16.45 Т/с «Молодята»
18.50 М/ф «Елвін і бурундуки»
20.40 Х/Ф «ГІРКО»
22.50 Стенд Ап Шоу
23.30 Х/Ф «ВИД ЗВЕРХУ
КРАЩЕ»
01.20 Т/с «Милі ошуканки»
05.05 Зона ночі
05.25 25-й кадр

ПОНЕДІЛОК

10.20

Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН»

Країна: Франція, 2009. Жанр: містика
Режисер: Майкл Дж. Бассетт
У ролях: Джеймс П’юрфой, Марк О’Ніл, Роберт
Орр, Річард Райан, Франтішек Дік, Крістіан Данкль
Кларк, Йен Уайт.
За мотивами оповідань Роберта Ірвіна Говарда.
Соломон Кейн – англійський солдат XVI століття,
який усвідомив, що його нелюдські та жорстокі вчинки
навічно прокляли його душу. Намірившись спокутувати свої гріхи, Кейн присягає жити у мирі й чесноті, але
коли на його землю ступають темні сили, йому не залишається нічого іншого, як дати бій.

П’ЯТНИЦЯ

09.45

Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»

Країна: Україна, 2013. Жанр: мелодрама
Режисер: Оксана Байрак
У ролях: Анастасія Річі, Олексій Барбінов, Регіна
Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд,
Дар’я Лобода, Наталя Васько, Сергій Калантай, Римма
Зюбіна, Маргарита Толстоганова, Ада Роговцева
Сім’я Міли і Кості тримається суто завдяки двом
донькам, Ліці й Кірі. Міла давно записала в аутсайдери
чоловіка, який не може забезпечити сім’ю, віддавши перевагу заповзятливому коханцеві Томашу. А от життя Анни та її сина Сергія підпорядковане очікуванню
дива – незважаючи на те, що її чоловік уже кілька років числиться зниклим безвісти, Анна все ще вірить,
що він повернеться з Афганістану. І без тогонепросте
життя двох родин раптово заплутується ще більше,
коли виявляється, що у Кіри та Сергія буде дитина,
адже закоханим всього по 16 років...

ICTV
06.40 М/ф «Ліга справедливості.
Криза двох світів»
07.55 Анекдоти по-українськи
08.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45,
19.55 Факти. Вибори-2014
09.30 Зірка YouTube
10.05 Козирне життя на дачі
13.00, 15.00, 17.25 Т/с «Чужий
район»
18.45 Факти тижня
21.30 Х/Ф «ТРИНАДЦЯТИЙ ВОЇН»
23.30 Х/Ф «НАЙМАНІ УБИВЦІ»
01.55 Х/Ф «НІНДЗЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
08.25 М/с «Дракони: Вершники
Дурня»
10.20 М/ф «Елвін і бурундуки»
12.10 1000 жіночих бажань
13.10 Хто Зверху?-3 № 6
15.15 Проект Перфект №9
16.30 Т/с «Молодята»
18.35 Х/Ф «ГІРКО»
20.40 М/ф «З восьмим березня,
чоловіки»
22.45 Х/Ф «НАРЕЧЕНА ЗА
БУДЬ-ЯКУ ЦІНУ»
00.45 М/ф «Весільні війни»
02.25 Т/с «Милі ошуканки»

Х/Ф «СЕКТА»

СУБОТА

11.10

Країна: Росія, 2011. Жанр: мелодрама
Режисер: Валерій Девятилов
У ролях: Карина Разумовська, Олександр Ратніков,
Дмитро Ісаєв, Вікторія Адельфіна, Катерина Травова,
Петро Кислов, Юлія Галкіна, Наталія Батрак, Надія
Іванова, Наталія Ромашенко, Юлія Капустьян, Денис
Бобишев, Олексій Медведєв, Майя Полянська.
Налагоджене життя Наташі відразу валиться, коли
героїня дізнається, що вагітна. Чоловік кидає її, найкраща подруга зраджує, мати відвертається – і Наташа залишається наодинці зі своїм відчаєм. У цей переломний момент у її житті з’являється дивна жінка
Варвара, яка забирає Наташу буквально з вулиці, дає
їй нічліг, піклується. Приколисана добрими словами,
Наташа їде в заміський будинок, де, за словами нової
знайомої, мудрий наставник Данило допоможе залагодити всі її проблеми.
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КІНОРЕЦЕНЗІЯ
Алла САДЕЦЬКА

«

Д

ÐÎÇÂÀÃÈ

Хроніки ЛЮБАРТА

ракула. Невідома історія»
(англ. «Dracula Untold») –
ірландсько-американський
фільм, який нещодавно вийшов у
світовий та український прокат.
Стрічку не радять показувати дітям,
оскільки вона містить сцени насилля.
Атож, темне фентезі, жахіття, бойовик
– не кожен дорослий витримає таке
видиво.
Важко не здогадатися, що фільм
є відголосом роману «Дракула» ірландського письменника Брема Стокера. У центрі картини – легендарна
особистість, правитель Румунії Влад
ІІІ Цепеш (Люк Еванс). Він був справедливим господарем на своїх землях, безстрашним воїном, люблячим
чоловіком та батьком. Проте життя
склалося так, що йому довелося стати
до бою з супротивником, чиї хитрість
та лицемірство не знали меж. Єдиним
виходом із ситуації, що склалася, виявилася угода, що визначила подальшу
долю Влада. Він проміняв свою безсмертну душу на нелюдські здібності.
Так на світ з’явився наймогутніший
вампір, який і досі викликає страх і
тремтіння.

ДРАКУЛА.

ПАТРІОТИЧНОМЕЛОДРАМАТИЧНА
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

АНОНС

У ЛУЦЬКУ ВИСТУПИТЬ
ПЕРШИЙ ВОКАЛІСТ «AC/DC»

До Луцька 25 жовтня завітає відомий
австралійський музикант Дейв Еванс –
перший вокаліст гурту «AC/DC», якого
в колектив запросили брати Янг.
Саме в його виконанні запам’яталися
такі хіти, як «Rockin ’In The Parlour»,
«Can I Sit Next To You, Girl?», «Soul
Stripper», «Rock’N’Roll Singer».
І хоча ще в 70-х роках Еванс покинув
групу, він продовжив музичну кар’єру.
Дейв Еванс добре відомий не тільки
на батьківщині в Австралії, але і у
США, і у Західній Європі, де регулярно

виступає з концертами.
Еванс встиг випустити три сольні альбоми: «Sinner» (2004),
«Judgment Day» (2008), «Revenge» (2013).
Незважаючи на свою досить недовгу історію в складі «AC/
DC», він досі пізнаваний істинними шанувальниками творчості
гурту. Крім того, потрібно розуміти, що саме він стояв біля
витоків «AC/DC», був одним з тих, хто дав поштовх розвиткові
всесвітньо відомого колективу.
Концерт відбудеться в арт-кафе «Стоп-кадр», що у спортивнорозважальному комплексі «Адреналін Сіті», початок о 21.00.
Вартість квитка – 100 гривень. По детальнішу інформацію
звертатися за телефонами: (0332) 20-05-77, (095) 618-28-87.

ВІКТОР ПАВЛІК ПОДАРУЄ
ЛУЧАНАМ СВОЇ НАЙКРАЩІ ПІСНІ

Відомий український співак,
Заслужений артист України
Віктор Павлік 26 жовтня
дасть концерт у Луцьку.
Виконавець підготував
для своїх шанувальників
програму «Дай нам,
Боже», яка складається
з найкращих пісень, що
зробили співака відомим
і принесли йому щиру
любов українців.
Частину коштів від продажу
квитків організатори
обіцяють спрямувати на
допомогу українській армії.
Концерт відбудеться у Палаці культури міста Луцька, початок
о 18.00. Ціна квитків від 80 до 180 гривень. Придбати їх можна
в касі Палацу культури або на сайті www.kasa.in.ua. Довідки за
телефонами: (0332) 20-30-32, (096) 931-00-91, (099) 046-02-43.

Ця кінострічка – не перша і, мабуть, не остання інтерпретація історії валахського князя, який став кровожерливим монстром. Утім студії
«Universal» і «Legendary» ризикнули
вкласти сто мільйонів євро в черговий
фільм про графа Дракулу.
Затійником є молодий режисеркліпмейкер Гері Шор, уродженець Ірландії, який зробив відважну спробу
зробити свій внесок у творення образу легендарного Влада Дракули. Його
спроба вийшла сумбурною, але доволі
цікавою.
1461-й рік, Трансільванія. Влад
Дракула, він же Цепеш, усіма силами
намагається протистояти навалі тур-

ків, при дворі султана яких він свого
часу зростав, і нинішнього султана
Мехмета, якого вважає своїм братом.
Але вимога Мехмета видати йому
1000 трансільванських хлопчиків, серед яких і син самого Влада, переповнює чашу терпіння Дракули, і той кидається по допомогу до безсмертного
вампіра, що живе біля гори Щербатий
зуб. Той дає йому свою силу, але з однією умовою: якщо Влад за три дні не
піддасться спокусі спрагою людської
крові, то після закінчення цього випробувального терміну він знову стане
простим смертним, якщо ж ні, то…
Здавалося б, що нового можна
розповісти про один з найпопуляр-

ніших персонажів масової культури?
Але можна вважати, що режисеровідебютанту Шору це вдалося. З одного боку, він перетворив свою
легенду про Дракулу на патріотичномелодраматичну розповідь про борг
перед вітчизною (щоправда, вийшло
маленьке непорозуміння щодо того,
що Влад був воєводою Валахії, а не
Трансільванії, але на це заплющимо
очі) і силу вічного кохання. З іншого
боку, пан Шор значно краще обізнаний у тенденціях сучасних серіалів і в
коміксах та фільмах про супергероїв,
ніж в історії свого головного персонажа, що не могло не відбитися на естетиці його стрічки.
Влад Дракула повністю вкладається в рамки супергеройського архетипу, однак деякі другорядні персонажі, здається, зійшли на великий
екран з серіалу на кшталт «Ходячих
мерців». Спорідненість із серіалами
посилюється і завдяки музиці Роміна Джаваді, чиє ім’я, можливо, назавжди асоціюватиметься з «Іграми
престолів».
Отже, «Дракула. Невідома історія»
– кіно жваве і (що важливо) коротке.
Можна цілком сприйняти за пілотну
серію потенційно успішного серіалу.
Успішного за умови, що знімати його
буде не Гері Шор.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«СЕКС І НІЧОГО
ЗАЙВОГО»

(Канада, 2012)
Режисер: Шон Герріті
Є певна категорія фільмів комедійного штибу, які я називаю
«помічними». Тобто окрім власне
історії, гумору, людей і картинок
чужих міст на екрані, у стрічці так
чи так присутня дещиця матеріалу
навчального змісту, яка дозволяє
глядачу на життєвій практиці здобуті під час перегляду знання використати. Загалом, перед нами
історія бухгалтера, який сексуально не задовольняв свою дівчину
і вирішив з цим щось зробити, звернувшись по допомогу до розкомплексованої танцівниці. Фінал був передбачуваний, але те, що
фільм є добрим посібником із викорінення з чоловіків невпевненості у собі, для мене доконаний факт, хай який смішний вигляд це
має. Тема сексу експлуатується нещадно, проте на екрані його не
так і багато. Можна! Як мінімум, добрий настрій гарантовано.
«АФЕРА

ПОАМЕРИКАНСЬКИ»

(США, 2013)
Режисер: Девід О. Рассел
Неймовірно яскраві, майстерно
змальовані 70-ті забирають з самого початку фільму, і так виходить,
що до фінальних титрів ти більше
смакуєш атмосферу, одяг, зачіски та інтер’єри, ніж історію про
реальну спецоперацію ФБР з викриттям великих корупціонерів в
американській владі різних рівнів.
І це круто!.. У році 2014-му мені довелося подивитися не так вже й багато фільмів, які смакували б саме
у вимірі естетичному. Акторський
склад просто вражає: Крістіан
Бейл, Бредлі Купер, Дженніфер Лоуренс (перфектно зіграна роль),
Емі Адамс… Рекомендую наполегливо.

«42»

(США, 2013)
Режисер: Брайан Хелгеленд
Певно, один з ліпших фільмів
на тему сегрегації в штатах, які я
бачив, попри те, що тема складна
і дуже багатогранна. Хтось скаже, шо не пасує в таких випадках
примітивізувати і зводити проблему до драматичних історій з
хеппі ендами, але, як на мене, то
й такі фільми роблять свою справу. Реальна історія чорношкірого
американського бейсболіста Джекі Робінсона, який бореться за
своє місце під сонцем, в житті та
в спорті. Тут вам і погані білі, і хороші білі, і уроки історії, і їх повна
відсутність. Чудова режисерська робота, не менш чудова гра невідомого мені Чедвіка Боузмана, який зіграв головну роль, і стариган
Харрісон Форд, який тримається на екрані ще тим молодцем. Рекомендую як любителям спортивних драм, так і любителям історії.

«ХОЧА Б РАЗ
У ЖИТТІ»

(США, 2013)
Режисер: Джон Карні
Не так і багато в світ білий виходить якісного кіно про музику,
тим паче, не чергова авторизована біографія якоїсь легенди рокн-роллу, а історія про звичайних
людей, які на вулицях Нью-Йорка
записують музику, живуть звичайним людським життям і вірять… І,
хоча фільм грішить в дечому надто передбачливою мелодраматичною складовою, у всьому іншому
тут ідеальний порядок: співи Кіри
Найтлі з Адамом Левіном (Maroon
5), чудова акторська гра Марка
Руффало, який останнім часом подобається мені все більше, і загальна атмосфера життєвих роздоріж, на яких ти вправі визначатися і рухатися туди, куди кличе тебе твоє серце. Раджу! Дуже раджу.
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КУДИ ПОЇХАТИ І ЩО ПОБАЧИТИ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ?
За матеріалами сайтів
wyr.com.ua, stezhkamu.com

C

таровинний центр Львова,
Кам’нець-Подільська
фортеця, Хотинський
замок, Чернівецький Будинок
митрополитів (тепер Чернівецький
національний університет), Скелі
Довбуша, Шацькі озера – усі ці
об’єкти вже давно відомі кожному
українському мандрівникові.
Більшість подорожувальників по
нові враження їдуть саме на захід
нашої країни. І наввипередки
намагаються відшукати ті куточки,
у яких ще не бували, але які, без
сумніву, мають чим похвалитися.
Пропонуємо охочим до свіжих
вражень таку собі шпаргалку із
ТОП-10 місць західної України, які
неодмінно здивують.
1. ТУНЕЛЬ КОХАННЯ

(поблизу с. Клевань, Рівненська обл.)
Тунель утворили зарості дерев,
кущів, які сплелися між собою у конструкцію аркової форми. Коли бачиш
це зелене диво вперше, важко повірити, що створила його сама природа, а не
якийсь ландшафтний дизайнер. Одна з
легенд стверджує, що таке диво природи з’явилося після трагічної смерті
однієї місцевої пари закоханих. Проте,
найімовірніше, природа змогла створити Тунель кохання після того, як колію
трохи занедбали і припинили вчасно
обрізати гілля. Дерева та кущі розрослися, товарний потяг, який ходив тут
щодня, скеровував напрям їхнього росту – так і утворилася природна аркова
конструкція, яка тепер стала улюбленим місцем туристів та молодят.

2. ТАРАКАНІВСЬКИЙ ФОРТ

(поблизу с. Тараканів, Рівненська обл.)
Неподалік від Дубна розташована
перлина фортифікаційного мистецтва
– Тараканівський форт, що його було
збудовано для укріплення західних
кордонів Російської імперії у ХІХ ст. Він
був цілком самостійною військовою
одиницею. Охоплюючи площу понад
чотири гектари та маючи сім підземних рівнів, він уміщав на своїй території хлібопекарню, пральню, церкву,
морг, телефонний зв’язок і три колодязі з водою та інші споруди, потрібні
для життя гарнізону. У наш час Тара-
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канівський форт зустрічає відвідувачів
складною системою підземних ходів,
тунелів, приміщень, ДОТів, сходів. До
форту можна потрапити через входи у
чотирьох ровах, які оточують будівлю.

3. ДЖУРИНСЬКИЙ (ЧЕРВОНОГОРОДСЬКИЙ) ВОДОСПАД

(с. Нирків, Тернопільська обл.)
Джуринський водоспад вважається найвищим рівнинним водоспадом,
хоча про нього знає не так багато людей поза Тернопільщиною. Висота
найвищого з трьох каскадів – аж 16 м.
Джуринський каньйон, де і розташований Червоногородський водоспад,
входить у десятку найкрасивіших місць
України. За переказами старих людей,
водоспад штучно утворено турецько–
татарськими полчищами, які в 1620
році після перемоги польських і козацьких військ все руйнували на своєму шляху від Кам’янця-Подільського
до Львова і Перемишля. Річ у тім, що
річка Джурин колись була досить повноводною. Вона робить у Червоногороді кількакілометрову петлю, омиваючи червоногородське поселення. Для
того щоб здобути замок, від якого донині залишилися тільки башти, туркам
довелося перерубати кам’яний кряж і
пустити води до Джурина на водоспад,
звільнивши таким чином собі шлях до
замку. Але то легенда, а водоспад існує.

4. ЗАЛІЩИКИ

(Тернопільська обл.)
Невеличке курортне містечко Заліщики лежить у мальовничій долині
на лівому березі Дністра в південнозахідному Поділлі, немовби на півострові. Дністер витанцьовує навколо
цього райцентру на півдні Тернопільщини такі вихиляси, що, здається,
от-от задушить невелике місто в своїх
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глибоких обіймах. Заліщики від обіймів не пручаються, адже саме завдяки височенним берегам Дністра це
подільське місто може похвалитися
середземноморським кліматом. Протилежний буковинський берег ріки,
що оточує Заліщики з трьох боків, зокрема з півдня і сходу, підноситься над
Дністром на 70-120 метрів високою і
стрімкою стіною. Саме з цього боку
відкривається запаморочливий вид на
все місто та на Дністрову меандру. Це
неймовірне місце варте того, щоби побачити його на власні очі!

5. БАКОТА

(поблизу смт. Стара Ушиця,
Хмельницька обл.)
Бакота – це місце, якого немає
на карті, такий собі рай, якого не існує. Зараз так називають території
вздовж берегів Дністра поблизу залишків одного з найстаріших монастирів України. Тут над кришталевою
водою витає дух вікової історії. Бакота – село Колодіївської сільської
ради Кам’янець-Подільського району. Але цього села ви не знайдете на
карті України. Колишні його жителі
не можуть повернутися, поблукати
між порожніми хатами, подивитися
на закинуті садки. Бо там, де колись
була Бакота, сьогодні тече Дністер. У
зв’язку з будівництвом Дністровського гідровузла рішенням облвиконкому
від 27 жовтня 1981 року Бакоту було
виключено з облікових даних. Тепер
це частина національного природного
парку «Подільські Товтри».

6. МАНЯВСЬКИЙ ВОДОСПАД

(с. Манява, Івано-Франківська обл.)
Це один з найвищих і найкрасивіших карпатських водоспадів. Розташований він у мальовничій ущелині серед
стрімких гір. Висота Манявського во-

доспаду – близько 18 метрів. Нижче
і вище за течією є кілька двометрових порогів. Поблизу в лісі на скелі над річкою зберігся старовинний
монастир-скит XVII ст. Його заснував
виходець з Афону монах Йов Княгинецький. Колись цей монастир був
обнесений кам’яною стіною, за якою
жителі сіл ховалися під час нападів
турків і татар. У минулому тут була
бібліотека стародруків. За переказами,
сюди неодноразово навідувався один з
ватажків опришківського руху Олекса
Довбуш. Красива Карпатська природа,
чисті гірські річки та повітря, цікаві
маршрути для зеленого туризму, святі
місця і спокій мають цілющий вплив
на кожного, хто хоче відпочити від великого міста.

7. РОЗГІРЧЕ

(Львівська обл.)
Однією із історично-культурних
цінностей Львівщини є Печерний монастир поблизу села Розгірче. Це цілий
монастирський комплекс, розташований у печерах. Сам монастир – на пагорбі, звідки відкривається прекрасний
краєвид на всю довколишню місцевість
і долину річки Опір. Скельні печери
монастиря розташовані в два яруси.
На нижньому ярусі розташовувалися
житлові приміщення, а на верхньому –
церква, на місці якої зараз є маленька
ікона, встановлена у 2003 році.

8. ПОПОВИЧІ

(Львівська обл.)
У ХІХ ст. відповідно до концепції
безпеки Австро-Угорської держави
Перемишль було обрано стратегічним
пунктом, тому навколо міста, на пагорбах, що його оточують, було побудовано 45-кілометровий пояс оборонних
укріплень. Це була одна з найбільших
фортець Європи, яка складалася з 57
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фортів, шість із яких зараз – на прикордонній території України і доступні для огляду туристів. Найкраще
збережений форт – це «Дзєвєнчиці».
Він зберіг свою багатоярусну будову, а
стежка, що поряд із ровом біля форту, має багато відгалужень. Форти,
розташовані північніше до кордону,
– «Лисічка», «Биків» і «Плешевичі» –
збереглися набагато гірше. Північніше
стоїть форт «Марушка Ліс». А від форту «Лисічка», на жаль, залишилися руїни. Кожен із фортів розташований на
пагорбі та оточений ровом.

9. УРОЧИЩЕ «ПРИЙМА»

(поблизу м. Миколаїв, Львівська обл.)
Урочище Прийма, унікальне за
своєю красою та історією, – усього за
2 км від Миколаєва. За словами археологів, саме там збереглися залишки
давньоруського городища, зокрема
його печери. Якщо ви любителі прадавнього минулого та історичних розкопок, то тоді вам буде цікаво відвідати й «житло» неандертальців, яке було
знайдо на території урочища. Та найцікавіше – це абсолютно фантастичний та нереальний зовнішній вигляд
цього гроту-поселення.

10. КОЛОЧАВА

(Закарпатська область,
Міжгірський район)
Мальовничий куточок, розташований на території Національного
природного парку «Синевир» в гірській долині між полонинами Стримбою, Дарвайкою, Барвінком, Красною
і Ружею на березі річки Колочавки
направду вас здивує. Колочава — село
десяти музеїв, двадцяти пам’ятників
та неперевершеної природної краси.
Саме тут у скансені «Старе Село» ви
зможете ознайомитися із 300-річною
історією побуту місцевих жителів,
почути верховинський діалект, оглянути пам’ятки культури різних часів
та різних верств населення, дізнатися
історію місцевої залізниці у музеї «Колочавська вузькоколійка» та відчути
себе колочавським бокорашем (професія сплавляти ліс гірськими річками), а улесливий єврей Гершко розповість історію колочавських євреїв та
ласкаво запросить до столу в колоритній єврейській корчмі. Тут ви почуєте
історію про карпатського Робіна Гуда
Миколу Шугая, про якого чеський
письменник Іван Ольбрахт написав
роман «Микола Шугай — розбійник».
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ВОЛЕЙБОЛ

З ВІННИЦІ ЗІ
СТОВІДСОТКОВИМ
ПОКАЗНИКОМ

«ВОЛИНЬ» ЗНОВУ ЗАНЕСЛО В РАЙОН

НАПЕРЕДОДНІ ГРИ У ЛЬВОВІ ПРОТИ «ШАХТАРЯ»
«ХРЕСТОНОСЦІ» ПОТРЕНУВАЛИСЯ НА ФК «ВОЛОДИМИР»

Назар ТРИКУШ

«Білозгар-Медуніверситет» – «КонтиніумВолинь-Університет» – 0:3 (28:30, 18:25,
27:29) та 1:3 (11:25, 21:25, 27:25, 18:25)
Понад
рік
волинські
волейболістки не могли обіграти Вінницький «КряжМедуніверситет» без втрати очок. Хоча прогнози всіх спеціалістів перед іграми були тільки
на абсолютну перемогу лучанок і причому у
двох іграх. Не таланило підопічним Богуслава
Галицького ні в рідних стінах, ні на виїзді. Та
цього сезону Суперліги подолянки змінили назву на «Білозгар-Медуніверситет», і тільки цим
можна пояснити, що «прокляття» скресло. У
матчах другого туру у Вінниці ВК «КонтиніумВолинь-Університет» безкомпромісно виборов
максимальні шість очок.
Примітно, що «Медуніверситет» виборов
лише одну партію, але це не є показником
того, що перемога «Волині» далася легко. За
два ігрові дні у трьох партіях питання переможця визначалося на більше-менше, і лише
раз фортуна усміхалася господарям.
На жаль, допомогти своїй команді не змогла луцька №5 – Анна Галицька. Адже вона
досі не відновилася після травми в Тернополі,
що трапилася тижнем раніше. У її четвертій
зоні грала Любов Ужва. Тому Богуславу Андрійовичу довелося підкориговувати стиль
гри команди.
– Ми вже майже підійшли до того хорошого рівня готовності, а тут травму отримала
гравець основи, – розповідає Галицький. – Тепер ми мусимо грати зовсім по-іншому. Ужва
непогано зіграла, але видно, що їй ще бракує
ігрового досвіду.
У третьому турі «Континіум-ВолиньУніверситет» вдома зіграє з рівненською «Регіною». Цікаво, що маленьке регіональне дербі
приваблює найбільше луцьких уболівальників. Ігри відбудуться 23 та 24 жовтня. Та перед
цим лучанки зіграють на товариському турнірі у Гродні. Там молоді гравці матимуть шанс
відпрацювати ігрові моменти.

«Волинь» потренувалася з аматорами

Павло ФІЛОНЮК

Д

орогою із польських зборів
«Волинь» опинилася у ВолодимиріВолинському. У польській Дебіці
команда Віталія Кварцяного зіграла тільки
один спаринг – проти резервного складу
краківської «Вісли» (перемога лучан 2:0). Тому
одного матчу виявилося для Кварцяного
замало, тож домовилися грати у Княжому
місті із місцевим АФК «Володимир».

У Віталія Кварцяного в спарингу традиційно
зіграли практично всі наявні футболісти, які перебували з командою на зборі. Перемога більш
класної команди виявилася беззаперечною. У лучан забивали Бікфалві, Федорчук, Петров і Зінкевич, господарі розмочили рахунок з пенальті.

ЗБІРНИКИ НЕ ЗАБЛИЩАЛИ

Тим часом кілька гравців «Волині» відбули
напередодні до своїх національних збірних. Цього разу їхні виступи більше розчарували, бо граВОЛОДИМИРСЬКИЙ ДЕСАНТ
ли «хрестоносці» дуже мало.
Українська «молодіжка» не пробилася на
За ФК «Володимир» грає чимало колишніх
чемпіонат Європи 2015 року, бо поступилася у
футболістів «Волині» або ж тих, хто перебував
двох матчах німцям 0:3 і 0:2. «Восеред «хрестоносців» на оглялиняни» Приндета, Бабенко й Мединах. Місцева публіка дуже
МАТЧІ 9 ТУР
мешев проти Німеччини майже
тепло вітала й «своїх» гравців
не грали. А Мемешев встиг ще й
17 жовтня
«Волині» – вихованців волоушкодження отримати. Кобахідимирського футболу Віталія
Шахтар – Волинь, 19:00
дзе викликали до збірної Грузії на
Приндету, Олексія Зінкевича,
18 жовтня
матчі проти Шотландії та ГібралСергія Петрова… До слова,
Металург З – Олімпік, 14:00
тару, але Сандро не потрапив у
фан-сектор у Володимирі ще
Ворскла – Металіст, 17:00
склад своєї команди. Бабатунде ж
той – хлопці підтримували
Говерла – Динамо, 19:30
поїхав до збірної з ушкодженням
своїх і чужих увесь матч піс19 жовтня
й у двох матчах відбору на Кубок
нями, банером та шумовими
Карпати – Іллічівець, 17:00
Африки-2016 участі не взяв.
ефектами. Загалом на гру із
Металург Д – Зоря, 19:30
«Волинню» в святковий день
А ТЕПЕР «ШАХТАР»!
Дніпро – Чорноморець, 19:30
прийшло близько тисячі вболівальників. І ця атмосфера
Отже,
вже
найближчої
нагадала події осені 2013 року, коли команда
п’ятниці «Волинь» вперше проведе матч на
Кварцяного зіграла з десяток матчів у районних
«Арені Львів». Початок гри 17 жовтня о 19.00. У
центрах області задля підтримки футболу.
«Волині», найімовірніше, будуть відсутні кілька

ВОЛИНСЬКІ АКРОБАТКИ СТАЛИ МАЙСТРАМИ СПОРТУ
Вихованки тренера Олени Кришпінович
акробатична група Дани Карпович,
Софії Ткачук та Устини Коцепули
отримали довгоочікувані свідоцтва
МСУ.
– У спортивній акробатиці спортсмени
дуже рано закінчують кар’єру, тому те, що
Устина отримала МС в 13 років, не є дивним, – пояснює Олена Юріївна. – Зазвичай
потрібно 8-9 років, щоб виховати майстра
спорту, звісно, за наявності здібностей, а з
Устиною я працюю лише чотири роки. Софія і Дана трішки довше тренуються.
Вручення відбулося у Вінниці на Кубку
України, а заслужили волиняночки посвідчення з підписом заступника міністра Мо-

М Команда

І

В

Н

П

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
6
4
3
3
3
2
3
2
2
0
1
0

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

0 20 - 3
0 16 - 5
2 15 - 3
3 6 - 16
2 11 - 7
3 8-8
3 12 - 14
2 10 - 9
4 10 - 12
3 11 - 11
5 6 - 14
4 6 - 10
5 8 - 15
6 7 - 19

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

PМ

О

22
20
18
13
12
11
11
10
10
9
7
4
2
2

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

СПОРТИВНА АКРОБАТИКА

Назар ТРИКУШ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПІСЛЯ 8 ТУРУ

лоді та спорту України Олени Підгрушної
за успішний виступ на Чемпіонаті світу в
Парижі. Тоді дівчата виконали нормативи
і посіли четверте місце у віковій групі 12-18
років. До «бронзи» їм не вистачило всього
0,25 бала у фінальному виступі. Конкурувати волинянкам довелося з 35-ма найсильнішими жіночими групами світу.
На самому ж Кубку України волинянки
виступили не надто успішно. У темповій та
баластовій вправах дівчата йшли другими,
та в багатоборстві отримали «бронзу». Їхній тренер Олена Кришпінович пояснює це
тим, що дівчата переходять у нову вікову
групу 13-19 років, тому довелося підвищити рівень складності номеру.
– Ми ускладнили програму, і дівчатам ще потрібен час, щоб адаптуватися.

Вони відпрацьовують акробатичні елементи, яких у цьому виді спорту є понад
6000. Відпрацьовують силову підготовку.
У композиції є й танці, тому мають бути
заняття хореографією. А найважче поєднати акробатичні елементи в танці. Для
цього спеціально запрошують київського
хореографа, а раніше приїздив тренер з
Молдови.
У листопаді луцька акробатична група виступить на Чемпіонаті України, що
відбудеться у Львові. Після чого дівчата
будуть посилено готуватися до Чемпіонату Європи, що пройде через рік. На жаль,
дуже схуд змагальний графік українських
турнірів, тому більшою мірою Карпович,
Ткачук та Коцепулі доведеться готуватися
практично тільки в стінах залу.

З КИМ І КОЛИ?
Дирекція Прем’єр-ліги затвердила дати
проведення і час початку матчів-відповідей 1/8
фіналу розіграшу Кубка України сезону 2014/2015
рр., а також 10-го, 11-го та 12-го турів чемпіонату
України.
Отож, у Дніпропетровську кубковий поєдинок
відбудеться у четвер, 30 жовтня. Початок гри на
«Дніпро Арені» о 19.00.
Матч 10-го туру проти «Металіста» відбудеться
27 жовтня (понеділок). Початок о 21.00. Так пізно
матчі УПЛ в Луцьку ще не грали.
Поєдинок 11-го туру в Ужгороді відбудеться 3
листопада (понеділок). Початок о 17.00.
12-й тур буде для лучан домашнім. Гра з
донецьким «Олімпіком» розпочнеться в неділю, 9
листопада, о 14.00.

гравців: Воронін, Бабатунде і Мемешев. У них
ушкодження. Не обійдеться без втрат і в «гірників». Шевчук дискваліфікований, ушкодження у
Степаненка, деякий час не тренувався у загальній групі Азеведо, сімейні проблеми у Марлоса.
Олії у вогонь напередодні протистояння долили й висловлювання Луческу та Кварцяного.
Володимирович нарікав на сприятливий жереб
Кубка України для «гірників», а Луческу сказав,
що хоч поважає Кварцяного, але його не цікавлять слова тренера «хрестоносців».
Із Луцька до Львова рушать щонайменше три
автобуси підтримки, тому є сподівання на те, що
«Волинь» тільки суто номінально гратиме на чужому полі.
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АНЕКДОТИ
Купив сьогодні ковбасу «Лікарську». І
справді – до вечора став пацієнтом.
Російські психіатри просто не можуть
відпустити Надію Савченко з психлікарні.
Їм треба дослідити цей неймовірний феномен – як людина може бути патріотом,
стільки часу не дивившись телевізор.
Щоп’ятниці я купую програму телепередач на наступний тиждень, уважно її
читаю і вкотре переконуюся, що недарма
викинув телевізор!
«Побудуємо міст через Керченську
протоку! Задавимо Захід санкціями! Освоїмо Місяць! Підтримаємо велику державу
Новоросію!» – ділився Путін планами зі
своїм психіатром.
Запрошуємо в товариство анонімних
алкоголіків! Кожен день збираємося, бухаємо, можна не представлятися.

П

ри вході на територію собору Святої Трійці в центрі Луцька розташована брама (історичне фото 1916 року)
зі старими кованими воротами. У 2014 році
їм виповнюється 110 років. Сам собор має
набагато ранішу дату побудови й сягає ще
часів Речі Посполитої та епохи бароко на
Волині. У XVIII столітті для луцького осідку монастиря бернардинів збудували гарний костел у центрі П-подібного приміщення монастиря. Автор проекту – архітектор
Павло Гіжицький, той самий, що проекту-

вав відому церкву в селі Піддубці неподалік
Луцька.
У ХІХ столітті історична доля повернулася
так, що костел віддали для перебудови під
православний собор міста. Відтоді й донині він виконує цю функцію. Оббудувати церковну територію вирішили тоді, коли Луцьк
активно розбудовувався і собор опинився фактично в центрі міста. На початку ХХ
століття Парадний майдан (тепер це Театральний майдан) у Луцьку впорядковували,
тож вирішили відділити церковні похован-

ня від власне міської території. Тому в 1904
році навколо храму збудували довгий паркан і вхідну браму. На ній зробили відповідний напис про дату будівництва. Цей напис
– «1904» – зберігся до наших днів. Зміни відбулися і в самому храмі. Розписувати його
приїхав чеський майстер Федір Параляк.
Хоча в пізніший час паркан біля собору переносили, але вхідна брама і досі стоїть на
своєму первинному місці. Вона є справжнім
символом собору, який пропускає жителів
міста з буденного світу у світ релігії.

– Тату, а ти в дитинстві яке тістечко
любив?
– «Картоплю»!
– Справді, важке в тебе було дитинство...
На заводі «Іжмаш», у цеху, де роблять
автомати Калашникова, зарплату видають
не те що день у день, а секунда в секунду.
– Чому в тебе такі очі червоні? Пив, чи
що?
– Ні! За роботою сумував, плакав!
Відгадайте слово з п’яти літер, яке зазвичай пишуть на парканах. На літеру «Х»
починається на «о» закінчується.
Правильна відповідь: Путін.
Невістка – це така невдячна, гуляща,
криворука й незграбна родичка святої
жінки!

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 9 жовтня 2014 року
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ені б хотілося зайнятися якоюсь
екологією. Є багато в країні партій
зелених, але то - такоє... Більше партії, ніж зелені. Вірніше, - більше «зелені»,
ніж партії. Але такою екологією - практичною,
прикладною, а не писать щось вумне
і отстраньонне про якесь «глобальне
потіплєніє», якого в реалі ніхто ніколи не
бачив. Часто з дивом дивлюся на «Анімал
планет», як десь в Сан-Франциско чи СанДієго якась спеціальна поліція їздить по
домам і наказує сурово людей, що два дні
не годували собаку... Побували б вони в
пересічному українському селі...
Я чудово розумію, що для України це не
зовсім актуально (хоча як таке може бути не
актуально). Тіпа – треба людей захищати, а
не собак... Люди якось виживуть, врятуються,
щоб там не трапилося. Та й собаки тоже.
І коти... Але - все одно. Їм це вкрай треба.
Наш захист. Бо ми багато зробили їм зла. Як і
природі взагалі всій, соррі за пафос.
Вони все розуміють. І люблять нас, не
зважаючи ні на що... Колись, пам’ятаю, була
в мене собака. Адлєр її звали. Такса. Помер
вже, царство йому, собаче небесне... Раз
сидів з ним в селі, гралися, і він мене доволі
боляче вкусив за руку. Я його за це вдарив,
непроізвольно... Він відійшов в бік, ліг і
засумував страшно. Видно, що йому прикро
було, що так сталося... Я його пожалів,
покликав і погладив... Для нього це було щастя... Він обкрутився двадцять раз навколо
своєї осі, перекинувся раз десять через
спину, підстрибнув на півтора метра вгору
і облизав мені все лице (я на лавці сидів)...

М

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИ
Потім, в приступі доброти і альтруїзма, а
також своїх мудрих собачих роздумів про
те, що ще можна зробить хорошого - побіг
на самий край городу, і викопав лапами там
кусок чебурека, який заховав кілька днів
перед тим «на чорний день»... Приніс до
мене і поклав під ногами... – На, мол, хазяїн,
– це саме дороге, що в мене було. Для сібя
діржал...
І це було дуже щиро і неіскусственно, і
по-справжньому. - Дякую, брат, - сказав я
йому, і даже одламав кусок того чебурека,
виваляного в черкаській землі, щоб не
обіжать його благородного жеста. А інше все
віддав йому. І він ззів. Так ми
й помирилися...
рилися... Вони
– хороші!
ші! Вони
потребують
ують
нашої уваги,
ваги,
любові і
поваги.
Зрештою,
ю,
як і всі
ми...
Добраніч!
іч!
Будьмо
добрими!
ми!

КУЛІНАРНЕ
Руська преса продовжує шукать якісь плюси
в санкціях. Сьогодні «газета.ру» пише про
те, як готовить делікатеси з мєсних руських
продуктів, не прібєгая до ідеологічеськи
чуждої пармезанщини…
Вони знайшли непоганого американського
повара Майкла Грінвулда, який
порекомендував їй приготувати «Тріску
з тиквой»… І якщо ви думаєте, що треба
просто поймать тріску, украсти гарбуз, а
потом покласти тріску в гарбуз і зжерти –
то ви глубоко заблуждаєтесь… Так даже
продвинуті медведі не роблять на Камчатці.
Процес такий. Замаринувать
З
половину га
гарбуза в суміші
цукру, сол
солі і уксусу… А другу
часть ти
тикви треба довго
тушить разом з бадьяном,
коріандром,
оливковим
коріа
маслом
масл і лавровим
листком…
Потом
лист
«отварьону
морков»
«отв
очистить
з помошчю
очи
спеціальної
жосткої
спе
тряпки.
тряп Потом – виварить
сік з кілограма моркви до

половини состава. Потом (це саме главне,
вніманіє): треба запалить кусок сіна і
прокаптить в ньому зварену моркву. Потом
вже прокопчену моркву треба тушить з
сімєнами горчіци, кориці, душистим перцем
і часником… Потом з усього цього треба
зробить емульсію з помошчю блендера.
Причому, блендер треба тримати вверху,
щоб получилась пєна. Бо опустите трохи
нижче, і пєни не буде, і всьо – пропали
духовні скрєпи… Запекти тріску, заморозить
ікру кефалі і потом потерти цю ікру на кефаль
з помошчю тьорки для імбіря… Потом все це
об’єдінять і поливать…
Майкл! Респект! Ти, конєшно, славний
троль… Треба цей рецепт роздавать
прінудітєльно всім екскаваторщикам
Поволж’я і сварщикам Комі АССР… Хай
готовлять і радуються жизні…
Не смотря на то, что вони свято убіждєни,
що бадьян – це якийсь єврей, предатель і
помощник Троцького та Нємцова, а «коріца»
– якась американська шалава…
З усіх ціх предложених операцій середній
росіянин може тіки підпалить сіно. Та й то
не на кухні, а в колгоспному полі. А потом
випить бутилку водки з горла і лягти спать
коло горящої сінної копиці…. Потом можна
проснуться і вже підготовить тріску з
тиквой… В смислі – одколоть кусок тріски
од березового полєна, мокнуть її в тикву
і пожувать с удовольствієм… «Трєска с
тиквой», ібі єго мать…

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 17 – 23 ЖОВТНЯ
ОВЕН (21.03–20.04)

ЛЕВ (24.07–23.08)

Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

Ігор Коцан (14 серпня 1960 р.)

Хмарно, можливі опади у вигляді смачних «котлет». Але не засмучуйтеся через тимчасові розлади травлення – ваші клієнти можуть навіть цвяхи їсти. Надто, коли вони облиті шоколадом чи з
сала. Продовжуйте у тому ж дусі.

Притиснули вас з усіх фронтів так, що не знаєте,
до кого втікати під парасолю. Головне – не робіть
зайвих рухів – і будуть вам нові обрії. Тільки зараз збагнете, як добре зробили, що не подалися в
мандри у пошуках Олімпу.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–21.05)

ДІВА (24.08–23.09)

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Олександр Пирожик (9 грудня 1970 р.)
Ваші неочікувані географічні викрутаси багатьох
збили з пантелику. Чому після рідного чорнозему
знову полюбили сірий асфальт? Можливо, тому,
що тут більше підводних каменів? Дивіться, аби
не переграли самі себе.

КОЗОРІГ (22.12–20.01)

Євген Мельник (14 травня 1956 р.)

Юрій Савчук 22 вересня 1967 р.

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Час розпрощатися з ілюзіями. Тельці проґавили
своє щастя впродовж останніх двох років, коли
забули про обіцяне. Зорі кажуть, що будуть вам
світити, але не зігріватимуть. Холодна любов у
вас тепер із астрологами.

Не чуть про вас, не видно… Напевне, не варто
щось змінювати у житті, окрім зміни профілю
земельної ділянки під хокейний майданчик. Дерзайте, це потрібно й вигідно громаді.

Настрій матимете бравурний, і це найбільше
тривожить зірок. Історія ваша нині нагадує приказку «Через терни до зірок». Але стережіться,
бо від радості до печалі – один крок. Вийдете
сухим із води.

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)

Роман Іванюк (13 червня 1983 р.)

Сухарики «Мачо» добре йдуть під фільми з Антоніо Бандерасом. Доведено Близнятами! Але у вас
надто мало часу, щоб розкрутити свої неголені
щоки і вбивчий погляд супермена. Не засмучуйтеся – це тільки перші кроки до зірок.

РАК (22.06–23.07)

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)

Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)

Катерина Ващук (20 січня 1947 р.)

Почуватиметеся цього тижня, як у рідній стихії:
зустрічі, локшина, пустопорожні й солодкі слова.
Але це те, що треба простим посполитим, вони
хочуть, щоб їх почули.

Заступом можна не тільки город скопати, але й
яму, в яку гроші закопують. Час уже внуків бавити, а Водолії все ще у великі справи граються.
Хоча в цілому буде сприятливий тиждень, мало
хто на болючі мозолі наступатиме.

РИБИ (20.02–20.03)

Ірина Констанкевич (23 червня 1965 р.)

СКОРПІОН (24.10-22.11)

Іван Корчук (11 листопада 1958 р.)

Сергій Мартиняк (4 березня 1971 р.)

Цього тижня вам потрібно бути уважними і обачними. Цей час передбачає динамічний розвиток
подій, впоратися з якими зможете, якщо пильнуватимете себе і свої світовідчуття. Намагайтеся
не ризикувати.

Несприятливий, пасивний і невдалий тиждень,
тиждень випробувань, пов’язаний із кармічним
кодом людства, день мудрості й опанування знаннями. Пильнуйте здоров’я. Загалом, життя битиме фонтаном. Але, кажуть зорі, аби не труби.

Курчат, як і виборців, у жовтні порахують. Яйця
ви поклали у різні кошики, молодняк, як можете,
підгодовуєте, тому сподіваєтеся на добрі набутки. Найпесимістичніший сценарій тижня – вам
пригадають смітники й одного з них десь приховають…

