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ЯК І СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ ЯК І СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ 
НА ТЕНДЕРАХ ВОЛИНСЬКА НА ТЕНДЕРАХ ВОЛИНСЬКА 

МЕДИЧНА «СІМ’Я»МЕДИЧНА «СІМ’Я»
Головний лікар Волинської обласної клінічної лікарні Іван Сидор постійно Головний лікар Волинської обласної клінічної лікарні Іван Сидор постійно 

скаржиться на недостатнє фінансування закладу. Попри це, установа скаржиться на недостатнє фінансування закладу. Попри це, установа 
проводить тендери, на яких із завидною частотою здобуває перемоги проводить тендери, на яких із завидною частотою здобуває перемоги 

компанія, пов’язана із сином головлікаря. Ця ж компанія не за ринковими компанія, пов’язана із сином головлікаря. Ця ж компанія не за ринковими 
цінами орендує приміщення для своїх аптек у будівлях комунального цінами орендує приміщення для своїх аптек у будівлях комунального 

медзакладу. Після «революції гідності» схема працює далі.медзакладу. Після «революції гідності» схема працює далі.

САШКО ПОЛОЖИНСЬКИЙ ПРО 
СВІЙ НОВИЙ ПРОЕКТ «БУВ’Є»: 

Й ПРО
УВ’Є»: 

«Я НЕ МОЖУ «Я НЕ МОЖУ 
СТВОРИТИ ЩОСЬ СТВОРИТИ ЩОСЬ 
ПРИНЦИПОВО ПРИНЦИПОВО 
НЕ СХОЖЕ НА НЕ СХОЖЕ НА 
«ТАРТАК»«ТАРТАК»
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БЕЗПЕКА

ВУЛИЧНЕ МИСТЕЦТВО ІДЕЯ

У ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА – 
ПАТРІОТИЧНЕ ГРАФІТІ

«ТРИВОЖНУ КНОПКУ» – В КОЖЕН ДИТСАДОКЯК ЛУЦЬК ЯК ЛУЦЬК 
ВІДЗНАЧАТИМЕ ДЕНЬ ВІДЗНАЧАТИМЕ ДЕНЬ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
24 серпня – День Незалежності України. Луцьк проведе 
низку громадських акцій, присвячених цьому дню, 
метою яких є культурне відродження українців і 
вшанування пам’яті Героїв. Заходи до Дня Незалежності 
та Дня Державного прапора України у світлі нинішніх 
подій нестимуть ідеї патріотизму та миру.

Луцька міська рада запрошує гостей та жителів 
міста відвідати низку заходів:

21–24 серпня
- Виставка «Вони боролись за волю України» та фотодоку-
ментальна пересувна виставка «Волинь в роки незалеж-
ності» (Волинський краєзнавчий музей).
- Виставки літератури «Незалежна Україна – обличчя но-
вої епохи» (Бібліотечні заклади міста).
22 серпня, п’ятниця
- 11:00 – Конкурсно-ігрова програма для дітей «Мільйони 
різних нас, а разом – Україна» (Центральна бібліотека для 
дітей).
- 12:00 – Конкурс малюнків на тему: «Мир в Україні очима 
дітей» (Театральний майдан).
- 12:00 – Конкурс малюнків «Розмалюю рідне місто барва-
ми веселки» (Бібліотека-філія № 2 для дітей).
- 12:00 – Історична година «Держави славна назва – Украї-
на» (Бібліотека-філія № 3 для дітей).
- 12:00 – Віртуальна екскурсія «Подорож рідним містом» 
(Бібліотека-філія № 11).
- 14:00 – Урочисті збори з нагоди 23-ї річниці Незалежності 
України (вхід за запрошеннями) (Облмуздрамтеатр).
- 19:00 – Кіномарафон «Моя Незалежність» (Клуб «Патрі-
от Батьківщини»).
23 серпня, субота
- 10:30 – Акція «Одягни пам’ятники у вишиванку» (Теа-
тральний майдан).
- 10:30 – Велопробіг «Колесо здоров’я» (старт на Театраль-
ному майдані).
- 11:00 – Відкритий шахово-шашковий турнір (Клуб «Біла 
тура»).
- 12:00 – Творчий проект «Обніміться ж, брати мої!» (Арт-
галерея «Луцьк»).
- 12:00 – Міжнародна товариська зустріч з футболу за 
участю команд ветеранів міст Бреста та Луцька (Стадіон 
«Авангард»).
- 12:00 – Краєзнавча вікторина «Луцьк – маленька Батьків-
щина» (Бібліотека-філія № 7).
- 15:00 – Фестиваль дзвонового мистецтва «Благовіст Во-
лині» (Луцький замок).
- 15:30 – Конкурси, вікторини для дітей на спортивну те-
матику (Театральний майдан).
- 16:00 – Відкритий турнір зі стрітболу (Театральний май-
дан).
- 17:00 – Велоекскурсія «Луцьк на ровері» (старт на вул. 
Сенаторки Левчанівської).
- 18:00 – Мистецький проект «АртМайдан. Сини України» 
(Клуб «Патріот Батьківщини»).
- 20:00 – Музична програма «За Україну, за її волю!» в рам-
ках мистецького проекту «Грає духовий оркестр» (Цен-
тральний парк).
- 21:00 – Театр тіней. П’єса «Історія Луцька»  (Театральний 
майдан).
24 серпня, неділя
- 10:00 – Громадське віче за участю керівництва області та 
міста (Театральний майдан).
- 11:00 – Відкритий шахово-шашковий турнір (Клуб «Біла 
тура»).
- 11:30 – Мистецьке дійство «Кобзарське віче» (Театраль-
ний майдан).
- 12:00 – Громадська акція «Українська вишиванка» (Теа-
тральний майдан).
- 12:00 – Експрес-пленер «Намалюєм мирне завтра» (Теа-
тральний майдан).
- 12:00 – Свято квітів «Луцьк квітучий» (Центральний парк).
- 13.00 – Проект «Козацька звитяга» (Луцький замок).
- 14:00 – Молодіжна програма «Луцьк – місто патріотич-
не» (Центральний парк).
- 15:00 – Дитяча екскурсія «Побачення з давнім Луцьком» 
(Замкова площа).
- 16:00 – Вікторина «Славетне місто Луцьк» (Центральний 
парк).
- 16:00 – Мистецька акція «З Україною в серці!» (Театраль-
ний майдан).
- 17:00 – Конкурс малюнків на асфальті «Незалежна Укра-
їна» (Театральний майдан).
- 17:00 – Літературно-музична програма «Незалежна і 
Свята!» (Мікрорайони: Вересневе, Теремно, 40-й).
- 22:00 – Громадська акція «Україна – єдина!». Спільне ви-
конання гімну України (Театральний майдан).

Л

ЩО? ДЕ? КОЛИ?

уцьк підвищуватиме 
рівень безпеки в 
дитячих садочках 

завдяки впровадженню 
системи безпеки «тривожна 
кнопка». Саме такий 
важливий проект втілюватиме 
Волинський інститут 
підтримки та розвитку 
громадських ініціатив.

Ця система безпеки є новою 
для України, хоча досить по-
ширена за кордоном. Офіційна 
назва – ручна система тривож-
ної сигналізації, йдеться в прес-
релізі організації. 

«Тривожна кнопка» – це на-
родна назва, бо справді суть у 
самій кнопці. Її встановлюють у 
навчальному закладі, а в разі не-
безпеки при натисканні надхо-
дить сигнал на пульт Державної 
служби охорони чи приватної 
охоронної фірми. Оператор від-
разу викликає на місце мож-
ливих протиправних дій наряд 
міліції. Кнопка може бути вмон-
тованою, наприклад, в брелок, 
який носитиме з собою директор 
навчального закладу чи будь-хто 
з педагогів.

«Варто зазначити, що до-
шкільні навчальні заклади не 
входять у мережу закладів, які 

підлягають охороні державними 
та приватними службами. Це 
становить потенційну небез-
пеку для дітей. Тому для того, 
щоб зменшити тривожність 
батьків у цей непростий для 
країни час, усі зацікавлені сто-
рони об’єднали зусилля з метою 
впровадження даного проекту», 
– розповідає перший заступник 
міського голови Луцька Святос-
лав Кравчук.

За словами керівника про-
екту Петра Лавринюка, проект 
отримав підтримку в рамках 

конкурсу проектів місцевих іні-
ціатив Волинської обласної ради 
в розмірі 25 тис. грн, що на сьо-
годні складає приблизно третину 
коштів, яких потребує закупівля 
техніки. Іншу частину коштів по-
рівну може забезпечити Луцька 
міська рада та батьківські ко-
мітети дошкільних навчальних 
закладів, які виявлять бажання 
взяти участь у конкурсі з вста-
новлення системи «тривожна 
кнопка».

«У Луцьку вже є практика 
встановлення системи безпеки 

«тривожна конопка» у трьох ДНЗ 
за кошти спонсорів та батьків-
ських комітетів, що стало дієвим 
механізмом захисту правопоряд-
ку, адже вдалося запобігти двом 
злочинам проти майна закладу. 
На нашу думку, саме цей досвід 
потребує поширення та адапта-
ції в усіх дошкільних навчальних 
закладах Луцька», – зазначає 
Сергій Чемерис, партнер проек-
ту та представник громадської 
організації «Спеціалізований 
загін сприяння міліції «Право-
порядок».

Також організація «Право-
порядок» за власний кошт вста-
новить обладнання та проведе 
навчання для персоналу дошкіль-
них навчальних закладів.

Реалізація проекту розпоча-
лася ще торік, адже ГО «Право-
порядок» вже провела обстежен-
ня всіх дошкільних навчальних 
закладів (внутрішніх приміщень 
та зовнішніх територій) та на-
дала адміністраціям ДНЗ акти з 
рекомендаціями і висновками за 
результатами обстежень.

Наступний крок організа-
торів – проведення конкурсу 
серед батьківських комітетів 
луцьких дитсадків та подальше 
встановлення системи «тривож-
на кнопка».

Луцький райтер Андрій 
Присяжнюк (псевдонім AND) 
створив новий малюнок на 
вулиці Богдана Хмельницького у 
самому центрі міста. 

У арці, яка веде до бару «Хмель-
ницький», художник намалював 
обличчя дівчини з квітами у во-
лоссі. Якраз навпроти, на сусідній 

стіні, ще раніше він намалював ко-
зака. 

«Бар попросив мене створити 
ще один патріотичний малюнок. 
У мене виникла ідея намалювати 
українку. Малював без ескізу, це 
була своєрідна імпровізація. Але 
робота ще незавершена. До того ж, 
деякі елементи я ще виправляти-
му», – розповів графітчик.

У ЛУЦЬКУ ХОЧУТЬ У ЛУЦЬКУ ХОЧУТЬ 
ЗАПРОВАДИТИ ЗАПРОВАДИТИ 
ЕЛЕКТРОННІ ЧЕРГИ ЕЛЕКТРОННІ ЧЕРГИ 
В ШКОЛИ В ШКОЛИ 
У Луцьку хочуть запровадити електронну чергу 
для вступників до міських шкіл, щоб унеможливити 
махінації директорів. Таку схему запропонував 
секретар міськради Сергій Григоренко під час 
засідання виконкому, пише видання «ВолиньPost».

Він пояснив свою позицію тим, що знає випадки, коли 
директори шкіл приймають до шкіл тих дітей, батьки яких 
більш забезпечені або ж мають вплив, наприклад, працю-
ють в судах, прокуратурі тощо.

Григоренко вважає, що подібна практика ганебна. 
Хоче, щоб дітей приймали до шкіл відповідно до рівня їх-
ньої освіченості, а не статусу батьків. Він думає, що елек-
тронна черга буде прозорою схемою.

Зрештою луцький мер Микола Романюк дав доручення 
своєму заступнику Святославу Кравчуку, щоб з початку 
наступного календарного року ввести в місті електронну 
чергу на вступ до шкіл.
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ГОЛОСИСТА ГОРДІСТЬ
ПАМ’ЯТЬ

ПРАВОПОРЯДОК

НА МЕМОРІАЛІ НА МЕМОРІАЛІ 
УВІЧНЯТЬ ЛУЧАН, УВІЧНЯТЬ ЛУЧАН, 
ЗАГИБЛИХ НА ВІЙНІЗАГИБЛИХ НА ВІЙНІ
Луцька влада вирішила, що на меморіальному 
комплексі «Вічна слава» буде місце пам’яті 
про лучан, які поклали свої життя під час 
антитерористичної операції на сході України. 
У мерії обіцяють оголосити конкурс на 
виготовлення та встановлення меморіальної 
стели.

Крім того, за словами міського голови Миколи Ро-
манюка, 1 вересня у всіх навчальних закладах міста 
хвилиною мовчання вшанують пам’ять героїв, які за-
хищали нашу державу на сході. У тих школах, де вони 
навчалися, створять куточки пам’яті.

Також на урочисті лінійки з нагоди початку на-
вчального року запросять учасників антитерорис-
тичної операції, які вже демобілізувалися або будуть 
перебувати у відпустках.

МІЛІЦІЯ ПРОСИТЬ МІЛІЦІЯ ПРОСИТЬ 
ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ПОВІДОМЛЯТИ ПРО 
ТЕРОРИСТІВТЕРОРИСТІВ
Правоохоронні органи Волині роблять все 
можливе задля забезпечення миру та спокою 
на території регіону, наголошують у волинській 
міліції. 

Керівництво управління МВС України у Волин-
ській області звертається до громадян з проханням 
повідомляти правоохоронні органи про осіб, які 
мають наміри вчинятим терористичні акти, ди-
версії, інші злочини із застосуванням вогнепальної 
зброї.

«Інформуйте правоохоронців про всі відомі вам 
факти виявів сепаратизму, екстремізму та порушень 
громадського порядку, а також виявлення біля ваших 
осель невідомих підозрілих осіб та транспортних за-
собів із номерними знаками іншого регіону. Звертайте 
особливу увагу на пакети або предмети, залишені без 
нагляду», – йдеться у повідомленні прес-служби мілі-
ції Волині.

«Негайно інформуйте правоохоронців про підо-
зрілих осіб, які поводяться агресивно, мають при собі 
зброю чи спецзасоби, намагаються здійснити прово-
кації та закликають до силового протистояння, розпо-
всюджують агітацію антиконституційного характеру, 
намагаються проникнути до адміністративних чи гро-
мадських будівель», – закликають силовики. 

За наявності вказаної інформації слід зателефону-
вати «102» або звернутися до найближчого відділку 
міліції.

ВОЛИНЯНКА 
ГАЛИНА КОНАХ 
ПІДКОРИЛА ІТАЛІЮ

ПОГОНИ

ВОЛИНЯНКА СТАЛА 
ДРУГОЮ НА ЕТАПІ 
КУБКА СВІТУ В США

ЛУЦЬКІ ШКОЛЯРІ МУСИТИМУТЬ 
ВЧИТИСЯ ПО СУБОТАХ

ЗАТЯГНУТИ ПАСКИ

У

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Луцька спортсменка Яна 
Беломоїна посіла друге 
місце на етапі Кубка світу з 
маунтинбайку, який пройшов 
в американському містечку 
Віндхемі. 

Наша спортсменка відстала 
на 30 секунд від першого місця, 
на якому розташувалася фран-
цуженка Марго Мочетті з часом 
1:10.28. Трійку призерів замкну-
ла представниця Сербії Йована 
Чрногорац (+ 0:39). 

На технічно не дуже склад-
ній трасі, що складалася з одного 
спуску та підйому, французька 
велогонщиця тримала лідерство 
фактично зі старту. Весь час її 
найближчою суперницею була 
сербка Йована Чрногорац, Яна 

ж перші три кола йшла третьою. 
Лише на півдорозі на останньо-
му підйомі волинянка зробила 
фінальний ривок і на секунди 
випередила сербку.

«Гонка склалася надзвичайно 
дивовижним чином, перед стар-
том я мала чудове самопочуття, 
– коментує Чрногорац. – Я поча-
ла дуже добре – на другій пози-
ції до останнього кола зрештою. 
Але Яна пройшла повз мене так 
спритно, що я не могла піти за 
нею, але мені вдалося отримати 
третю позицію». 

Сама ж Беломоїна після фіні-
шу зізналася пресі, що проста, а 
отже, швидка траса їй сподоба-
лася, і що результатом вона задо-
волена.

Нагадаємо, на попередньому 
етапі Кубка світу з маунтинбайку 

в Канаді Яна виграла «золото». 
Успіхи волинянки на Американ-
ському континенті дозволили їй 
високо закріпитися у міжнарод-
ному рейтингу. Беломоїна з акти-

вом у 330 пунктів тримає третю 
сходинку списку. На сім і на де-
сять пунктів більше у  Марго Мо-
четті (Франція) та Джені Рісведс 
(Швеція) відповідно.

Волинська співачка Галина Конах 
привезла в Україну нову нагороду. 
Цього разу талановита волинянка 

здобула «Золотий кубок» престижного 
конкурсу «Canzoni dal Mondo» («Пісні зі 
світу»). 

Конкурс відбувався уже вдев’яте у ку-
рортному місті Равелло з 11 по 13 серпня. За 
словами Галини, взяти участь у цьому дійстві 
її запросив давній фестивальний колега. 

Переможців обирало журі й публіка шля-
хом анонімного голосування. Півфінал і фінал 
транслювали у прямому ефірі. До фіналу уві-
йшло п’ять учасників, серед яких і цьогорічна 
учасниця «Євробачення» від Литви Вілія Ма-
тачюнайте. Саме вона і українка вважалися 
фаворитками. Хоча самій Галині найбільше 
сподобався бенд із Казахстану. 

 «Коли стали оголошувати переможців, 

одразу стало відомо, що я отримала нагоро-
ду від преси. Я розслабилася і вирішила, 
що вже нема чого очікувати. Стою на 
сцені, чую італійську мову, нічого не 
розумію. І раптом знову називають 
моє ім’я. Виявилося, що я набрала 
найбільше балів і посіла перше 
місце», – ділиться враженнями 
співачка. 

Італійська преса розхвалила 
українку за пристрасний вокал і 
професійність. А сама волинянка 
зі сцени заявила, що свій виступ 
присвячує своїй прекрасній країні, 
яку зараз роздирає війна. 

На конкурсі Галина Конах виграла шість 
тисяч євро, але поки не може їх отримати, її 
премія, по суті, зависла у повітрі.

«А все тому, що просто не було передба-
чено, що ці гроші можуть поїхати в Україну. 

І зараз українська діаспора підключає всі 
ресурси, аби якось це питання розв’язати», – 
розповіла вона. 

Луцьким школярам збільшать зимові канікули, 
запровадивши шестиденний навчальний 
тиждень. До таких кроків вдаються у багатьох 
регіонах України задля економії енергоносіїв, 
– пише «Волинський інформаційний портал».

За словами начальника управління освіти 
Луцької міської ради Олега Гребенюка, луцькі 
школярі обидва семестри 2014-2015 навчаль-
ного року вчитимуться по суботах. Натомість 
упродовж грудня-січня матимуть два місяці 
зимових канікул.

Щоправда, «шестиденка» не стосувати-
меться учнів молодших класів. Наразі в міс-
ті працюють над плануванням навчального 

процесу в такий спосіб, аби наймолодші 
школярі вчилися п’ять днів на тиждень.

Таке нововведення дозволить зекономи-
ти кошти за електроенергію та газ. Зі слів 
головного освітянина Луцька, впродовж 
канікул школи опалюватимуть мінімально, 
аби забезпечити допустимий температур-
ний режим.
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Подвір’я «жінки Плюшкіна»

СУСІДСЬКІ ВІЙНИСУСІДСЬКІ ВІЙНИТетяна ГРІШИНА 

ажуть, що потрібно 
купувати не житло, а 
сусідів. Герої публікації 

переконалися у цьому на повну. 
Адже комфорт помешкання, 
особливо в багатоквартирних 
будинках, багато в чому залежить 
від адекватності, чемності та 
порядності сусідів. 

ІСТОРІЯ З ЗАПАХОМ 
Довгожителі багатоквартирного 

будинку № 9 на проспекті Грушевсько-
го пригадують, що вже понад 20 років 
їхня сусідка, яка живе у двох сусідніх 
квартирах, фанатично збирає та три-
має у себе в помешканні котів та со-
бак. Усе б нічого, але число тварин 
вимірюється десятками та доходить 
до сотні. 

У під’їзді навіть за холодної пого-
ди відчинені вікна. Втім вентиляція не 
допомагає приховати «приємності» су-
сідства з любителькою тварин. Сморід 
від котячих випорожнень чути на всіх 
поверхах. Сусіди кажуть, що і від самої 
господині шириться неприємний запах, 
а її одяг постійно в котячій шерсті. 

«Якось її навіть із маршрутки ви-
гнали. Годі було сидіти поруч. Коли 
двері в квартиру зачинені, то ще пів-
біди, а коли вона звідти виходить… 
Смердить так, що нудить», – ділиться 
враженнями одна з сусідок. 

Де-не-де у під’їзді літають мухи. 
Квартири власниці звіринця видають 
не надто охайні двері та балкон і вікна. 
Час до часу там з’являються коти, які 
розгулюють перилами. 

Сусіди з інших під’їздів кажуть, що 
їм собаки та коти не заважають, а от 
ті, хто живе найближче до любительки 
тварин, зневірилися в тому, що мож-
на якось ситуацію поліпшити. Більше 
того, вони навіть уникають контактів 
із журналістами. Кажуть, що після 
кожної з заяв до міської ради чи мілі-
ції, або звернення до засобів масової 
інформації сусідка то кабелі телефонні 
обріже, то крани з водою відкритими 
залишить, то двері підпалить. 

«Вона грамотна. Сама юристка. Ця 
епопея триває вже роками і ніхто не 
може її на місце поставити», – бідка-
ються сусіди. 

Самої ж власниці квартири на 
момент візиту в домі не виявилося. 
Вгомонити любов до котів намагалася 
й міліція та муніципальна дружина. 
Правоохоронці пригадують, що від 
запаху виїдало очі і не розуміють, як 
можна жити у такій квартирі. Одного 
з слідчих пес Федя й узагалі покусав, 
через що до справи взялися органи 
прокуратури. 

ПО СУСІДСТВУ – 
ПЛЮШКІН 

Не помітити одне з подвір’їв Луць-
ка, їдучи вулицею Набережною, важко. 
Особливість ділянки в тому, що на те-
риторії біля приватного будинку гори 
лахміття, мішків зі сміттям та іншого 
непотребу. Створюється враження, 
що тут не людське помешкання, а фі-
лія сміттєсортувального заводу в селі 
Брищі, де розміщено міський полігон 
нечистот. 

Частка правди у цьому припущен-
ні є. Мешканці розповідають, що у бу-

К
динку живе стара бабця. Вік її визна-
чити важко – років 70-80. Час до часу 
до неї навідуються діти, втім у помеш-
канні не живуть. Жінка – глухоніма, 
тому порозумітися з нею важко. А з 
огляду на те, що на території живуть 
пси – ще й небезпечно. 

– Якби вона просто збирала сміття 
– це ще півбіди. А його собаки розно-
сять. Періодично вона його палить, а 
від цього неабиякий сморід. Ми вже і 
зверталися в міську раду, – каже сусід. 
– Втім що тут вдієш? Жінка вже не-
молода, до неї не докричишся, не до-
стукаєшся. 

Місцеві розповідають, що жінка 
збирає лахміття на смітниках. Потім 
його сортує. Щось залишає собі, щось 
здає на макулатуру, частину – спалює. 

«Кілька разів намагався їй щось по-
яснити, коли сміття палила. Сморід, не-
можливо працювати. Але що поясниш 
глухонімій людині? Вже півтора року 
як тут працюю, то стільки і ця жінка і 
збирає сміття», –  розповідає праців-
ник автомайстерні, що по сусідству. 

ДІТИ МАЮТЬ 
НЕ ТУПОТІТИ

Лучанка Катерина Бондарук меш-
кає у панельному будинку, де є про-
блема зі звукоізоляцією. Квартира 
приватизована і до останнього часу 
розмірене життя молодої мами не пе-
редбачало нічого лихого. Втім остан-
нім часом через сварки з сусідкою 
сім’я мусить або ходити навшпиньки, 
або виселятися. 

«Три скарги вже на мене написа-
ла. У міську раду та міліцію. Каже, що 
вдома шумно, в квартирі збираються 
компанії і гуляють півночі. Оббріхує, 
бо жодна з заяв не мала  продовжен-
ня»,  – ділиться Бондарук. 

Виявляється, що сусідка не задо-
волена звуками, які спричиняє дво-
річний син жінки. Оскільки будинок 
панельний, то чути, як вода тече у 
душі, дитина повзає (навіть по кили-
му), працює телевізор чи грає музика. 

«Якось у сина болів живіт і він пла-
кав уночі. То до мене були претензії, 
що я не можу заспокоїти дитину. Але 
ж це малюк. Зазвичай о 22:00 він вже 
засинає. А якось сусідка сказала мені, 
аби я потурбувалася, щоб син проки-
нувся не раніше, ніж о 9.00, бо їй треба 
було відіспатися. Це якийсь нонсенс», 
– продовжує мати. 

Заяви скаржниці до міліції не під-
твердилися. Жоден з сусідів на шум 
чи гучні звуки з квартири Бондарук 
не скаржився. Тому міліціонери впра-
ві у випадку третьої неаргументова-
ної скарги накласти штраф на саму 
скаржницю – за невмотивований ви-
клик міліції. 

АЛГОРИТМ ДІЙ 
Типовою неприємністю, яку ство-

рюють одне для одного сусіди, є по-
рушення правил тиші. Відповідно до 
українського законодавства (ЗУ «Про 
забезпечення санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення») у 
нічний час із 22:00 до 8:00 у житлових 

будинках забороняються гучний спів і 
викрики, користування звуковідтво-
рювальною апаратурою та іншими 
джерелами побутового шуму, прове-
дення салютів, феєрверків, викорис-
тання піротехнічних засобів. 

Втім на кожне правило є виняток. 
Норма не стосується випадків, коли, 
наприклад, використання феєрверків 
попередньо погоджено з органами 
місцевого самоврядування. 

Проведення на захищених об’єктах 
ремонтних робіт, що супроводжують-
ся шумом, забороняється у робочі дні 
з 21:00 до 8:00, а у святкові та неробочі 
– цілодобово.

Власник або орендар приміщень, 
у яких передбачається проведення ре-
монтних робіт, зобов’язаний повідо-
мити мешканців прилеглих квартир 
про їх початок. За згодою мешканців 
усіх прилеглих квартир, ремонтні та 
будівельні роботи можуть проводи-
тися також у святкові та неробочі дні. 
Шум, що утворюється під час прове-
дення будівельних робіт, не має пе-
ревищувати санітарних норм цілодо-
бово. До слова, з 23:00 до 7:00 рівень 
шуму не може перевищувати 45 дБА 
(рівень чутної розмови), з 7:00 до 23:00 
– 55 дБА (рівень шуму в офісі). Для по-
рівняння, крик та сміх на відстані од-
ного метра – це 75 дБА.  

Якщо сусіди норми порушують, 
для захисту права на тишу можна 
звертатися до органів місцевого само-
врядування, органів внутрішніх справ 
та санітарно-епідеміологічної служби, 
які на місцях мають встановити пору-
шення правила тиші та усунути небез-
печні фактори. 

Інша дилема – домашні улюбленці. 
Керівник комунального підприємства 
«Ласка» Богдана Новарчук пояснює, 
що відповідно до законодавства, у 
житлових квартирах та будинках кіль-
кість тварин для утримання необме-
жена. Єдина умова, аби власник зміг 
забезпечити їх належне утримання. А 
це стосується і відсутності неприєм-
ного запаху, захисту здоров’я чотири-
лапих.

Власник зобов’язаний прибирати 
за твариною екскременти на будь-якій 
території, включаючи під’їзди, сходові 
клітки, ліфти, а також дитячі майдан-
чики, доріжки, тротуари. А от утри-
мувати на  балконах  і лоджіях тварин,  
зокрема птицю,  і бджіл – заборонено. 

Цікаво, що є і норма щодо правил 
утримання собак у квартирах, згідно 
з якою з 23:00 до 7:00 забороняється 
гавкіт та виття. 

– Ця норма стосується тих ви-
падків, коли власник свідомо змушує 
тварину гавкати чи вити. Тобто дає їй 

певні команди. А якщо тварина хво-
ра чи спричиняє шум неумисне, то 
тут немає вини сусіда, – пояснює Но-
варчук. 

Неприємною, але не рідкісною си-
туацією є затоплення квартир сусідами 
зверху, або ж через несправні системи. 
Якщо причина у сусідовій халатності 
чи неуважності, найоптимальнішим 
варіантом буде домовитися про від-
шкодування ремонтних робіт. Якщо 
ж сусід своєї вини не визнає, непри-
ємність варто негайно зафіксувати за 
допомогою акта.  

Для цього треба зателефонува-
ти до ЖКП, яке обслуговує будинок, 
та попросити складання «дефектно-
го акта». Кошторис ремонту зможе 
скласти ліцензована будівельна фірма. 
Надалі справа передається до суду.  

Проти сусідів-курців також є за-
конодавчі норми. Наприклад, відпо-
відно до українського законодавства, 
куріння на сходових майданчиках, у 
під’їздах та ліфтах заборонено. А ось 
курити на своєму балконі сусіди ма-
ють повне право.  

СУСІДСЬКІ БУДНІ 
Заступник начальника відділу му-

ніципальної дружини Луцька Вадим 
Міщук розповідає, що більшість скарг, 
які скеровують із «гарячої лінії» місь-
кої ради до структурного підрозділу, 
стосуються саме сусідської теми. Пере-
важно йдеться про порушення правил 
благоустрою, правил користування 
житловими приміщеннями. Порушен-
ня правил тиші, сусіди-дебошири чи 
хуліганства – це компетенція міліції. 
Хоча й карати за порушення правил 
благоустрою вони також в силі.   

«Типовий випадок: сусід поставив 
біля свого будинку паркан чи огоро-
жу і тим самим іншим мешканцям за-
боронив проїзд. Інший зрізав дерево, 
хтось не вивіз сміття», – розповідає 
Міщук. 

Часто-густо до розв’язання таких 
питань залучають кілька структурних 
підрозділів, наприклад, окрім муніци-
пальної дружини, санітарну службу, 
управління містобудування та архі-
тектури. 

Проте бувають і хронічні скарж-
ники. Серед них – сусіди, які вже не 
один рік не можуть порозумітися і 
періодично знаходять у діях один од-
ного порушення. А відтак за першої-
ліпшої нагоди кличуть муніципальну 
дружину. 

Найскладніші випадки, каже Мі-
щук, коли для угамування нечемних 
сусідів чи врегулювання конфлікту 
потрібно потрапити до них на тери-
торію чи у квартиру. Наприклад, як у 
випадку сусідки-тваринолюбки. Тут 
потрібне відповідне рішення суду.   

«Такі конфлікти з сусідами варто 
зупиняти на початку, адже вони мо-
жуть затягнутися і співжиття стане 
неможливим. Краще домовитися, по-
говорити, залагодити ситуацію мир-
но, піти на компроміс, аніж одразу 
звертатися до відповідних органів», 
– вважає представник муніципальної 
дружини.
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ПОНЕДІЛОК
25 СЕРПНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ВІВТОРОК
26 СЕРПНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЗІРКОВІ НОВИНИ
СТАЛО ВІДОМО, ЩО 
ПІДШТОВХНУЛО 
РОБІНА УЇЛЬЯМСА 
ДО САМОГУБСТВА 
golos.ua

Нову версію загибелі знамени-
того голлівудського коміка 

Робіна Уїльямса озвучив його друг, 
комедійний актор Роб Шнайдер, 
заявивши, що причиною суїциду 
Уїльямса став побічний ефект від 
ліків проти хвороби Паркінсона, на 
яку страждав комік. Про це повідомляють західні ЗМІ. 
Шнайдер пояснив, що одним з побічних ефектів пре-
парату є суїцидальні настрої. Своєю чергою, експерти 
підтверджують, що хвороба Паркінсона може посилити 
депресію.На сайті Американського інституту психічно-
го здоров’я ідеться, що депресія і хвороба Паркінсона 
разом заподіюють більші страждання, ніж кожне з цих 
захворювань окремо. Зокрема, у пацієнтів спостерігаєть-
ся підвищений рівень неспокою і проблеми із зосеред-
женістю. Американський невролог Джефф Бронштейн, 
який спеціалізується на хворобі Паркінсона, впевнений, 
що такий діагноз може призвести до депресії. 

Між тим, близькі люди покійного актора ствер-
джують, що його рішення про самогубство було 
спонтанним. Нібито за день до смерті Уїльямс з одним 
своїм другом, який не захотів називатися, обговорював 
майбутні плани. За його словами, Уїльямс ставив багато 
уточнювальних запитань і був не схожий на людину, яка 
вирішила в найближчі дні вкоротити собі віку.

МІЛЛА ЙОВОВИЧ 
ЗНОВ ПРИ НАДІЇ 
liza.ua 

Фанати Мілли давно чекали 
від неї новин про чергові 

серії «Обителі зла», де актриса 
з українським корінням ви-
конуватиме головну роль. І 
ось на сторіночці Йовович у 
соцмережі з’явилося повідо-
млення з двома важливими 
звістками: Мілла відкладає 
політ в Кейптаун, де йдуть зні-
мання «Обителі зла: Сходжен-

ня», а ще – чекає на дитину! 
Зовсім недавно зірка «Обителі Зла» і «П’ятого еле-

мента» заявила пресі, що вона була б не проти поповне-
ння в родині. У зв’язку з радісною новиною голлівудська 
пара Йовович і Андерсон  вирішили, що зі зніманнями 
в блокбастері поки краще почекати. Вони збираються 
прибути в Південну Африку вже разом з новим членом 
сім’ї. 

«Після довгого обговорення ми подумали, що було 
б краще, щоб ми відклали роботу над фільмом до наро-
дження дитини. Враховуючи трюки, які будуть у стрічці, 
і животик, який буде рости... Ми не думаємо, що вагіт-
ність і знищення зомбі – найкраща комбінація! – пише 
Мілла. – Думаю, єдине, що я буду знищувати в найближ-
чому майбутньому, – нескінченні запаси тістечок».

АНДРІЙ МАКАРЕВИЧ 
ДАСТЬ БЕЗПЛАТНИЙ 
КОНЦЕРТ У МОСКВІ 
ЗАРАДИ УКРАЇНИ
glamurchik.tochka.net

Андрій Макаревич і Світлана Сур-
ганова проведуть благодійний 

концерт на допомогу дітям-біженцям 
з Донбасу, повідомляється на 
сайті музиканта.

Концерт за підтримки 
фонду «Доктор Ліза» про-
йде 7 вересня в Москві, 
в Бібліотеці іноземної 
літератури.

Раніше музикант і ком-
позитор Андрій Макаревич відвідав місто Слов’янськ і 
селище Семенівку, а також дав концерт у Святогорську, 
де живуть біженці зі сходу України. 

06.00 Х/Ф «ЛЮДИНА З 
БУЛЬВАРУ КАПУЦИНІВ»
07.15 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР»
10.00 Х/Ф «ДЕНЬ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
13.00, 03.45 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ 
«И» ТА ІНШІ ПРИГОДИ 
ШУРИКА»
15.00, 16.05 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
17.05 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 3»
19.30, 05.50 «Телевізійна 
служба новин»
20.30 Х/Ф «ШУКАЮ ЖІНКУ З 
ДИТИНОЮ»
00.30 Х/Ф «КАЛАЧІ»
02.05 Х/Ф «БЕЗ НЕЇ»
05.15 Телемагазин
05.45 «Служба розшуку дітей»

05.35 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00 Х/Ф «ДОРОГА МОЯ 
ДОНЕЧКА»
08.50 Х/Ф «РЕАЛЬНИЙ ТАТО»
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
11.00 Х/Ф «Я ПОДАРУЮ ТОБІ 
КОХАННЯ»
12.25 Х/Ф «Я ПОДАРУЮ ТОБІ 
КОХАННЯ»
13.35 Т/с «Генеральська 
невістка»
14.20 Т/с «Генеральська 
невістка»
18.10, 03.25 «Стосується 
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.40 Т/с «Аромат шипшини»
22.40 Т/с «Колишня дружина»
01.00 Х/Ф «ВІЙ»
03.05 «Мультфільми»

05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Світанок
06.15, 19.20 Надзвичайні новини
07.00 Факти тижня
08.50 На передовій
09.55 Революція гідності
10.50, 13.15 Х/Ф «МАТРИЦЯ»
12.45 Факти
13.50 Х/Ф «МАТРИЦЯ-2. 
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
16.25 Х/Ф «МАТРИЦЯ-3. 
РЕВОЛЮЦІЯ»
18.45 Факти. Вечір
20.25 Дістало!
21.10 Свобода слова
00.05 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНА 
ЛЮДИНА»
01.45 Т/с «Закон Херрі»

05.25 «У пошуках істини. 
Таємна історія сексу у СРСР»
06.10 «Все буде добре!»
07.50 «Зіркове життя. 
Окільцювати зірку»
08.45 «Зіркове життя. Заможні 
та незаміжні»
09.45 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
11.35 Х/Ф «МРІЯТИ НЕ 
ШКІДЛИВО»
13.30 «Битва екстрасенсів»
14.50 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.55 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН»
22.35 «Детектор брехні - 6»
23.50 «Один за всіх»
01.00 Х/Ф «ЩИТ І МЕЧ»

06.00, 07.00, 08.00, 09.35, 
22.00, 22.40, 23.35, 01.15 
06.00, 07.00, 08.00, 09.35, 
22.00, 22.40, 23.35, 01.15 
06.05 Д/ф «Здрастуй, рідне 
село!»
06.40, 23.40 Від першої особи
07.10, 23.00 На слуху
07.40 Сім історичних чудес 
України
08.10 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08.35 Д/ф «Євробачення-2014»
09.00, 21.00, 01.20 Підсумки 
дня
09.40 Х/Ф «КОАЛА В КУХНІ»
11.25 Т/с «П”ять хвилин до 
метро»
12.20 Вікно в Америку
12.40 Д/ф «Павло 
Загребельний. До запитання»
13.35 Х/Ф «КВІТУЧЕ МІСТО»
15.50 М/ф «Як козаки сіль 
купували»
16.00 М/ф «Як козаки куліш 
варили»
16.10 М/ф «Як козаки у хокей 
грали»
16.35 Д/ф «Щастя в тарілці»
17.35 «Народжені в Ризі»
19.20 Т/с «Сержант Рокка»
21.40 Моя країна
22.05 Д/ф «Архітектура. 
Лілльська цитадель С.де 
Вобана»
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
00.00 Концерт «Освідчення»
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «КАПУЧИНО НА 
ТРЬОХ»
04.35 Д/ф «Синонім свободи»
05.00 Віра. Надія. Любов

06.00 Мультфільми (1)

06.10 «Обережно, модерн!»

06.35 Х/Ф «ТЕМНИЙ 

ПРОВУЛОК»

08.30 Д/п «Знищені за мить»

10.30 Д/п «Поля битви тварин»

11.30 Д/п «Сто один пес»

12.30 Д/п «Зброя майбутнього»

13.30 Д/п «Очима воїна»

14.30 Т/с «Гончі»

18.30 Т/с «Міські шпигуни»

23.10 Х/Ф «СЕКРЕТНІ 

МАТЕРІАЛИ. ХОЧУ ВІРИТИ»

01.20 Х/Ф «СОНЦЕ, ЩО 

СХОДИТЬ»

06.00 Бандитська Одеса

07.30 У пошуках істини

09.10 Герої крижаних доріг

11.00 Калігула: 1400 днів жаху

13.00 Дика Нова Зеландія

16.00 Далеко і ще далі

18.00 У пошуках пригод

18.50 НЛО з минулого

21.30 Бог проти Диявола: 

остання битва

23.30 Подорожі з Ісусом

00.30 Покер

01.20 Містична Україна

05.20 Срібний апельсин

07.00, 19.00, 03.05 Події

07.15 Т/с ‘Ключі від минулого’

14.50 Т/с ‘Слід’ (1)

16.15, 20.00 Т/с ‘Базікало’ (1)

23.30 Х/Ф ‘ЕВАН 

ВСЕМОГУТНІЙ’ (1)

01.25 Х/Ф ‘БЛИЗНЮКИ’ (1)

03.50 Т/с ‘Мент у законі-2’ (2)

05.10 Т/с «Красуні в Клівленді»

05.55, 07.00 Kids Time

05.55 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 

Загадка»

07.05 Т/с «Вся така раптова»

09.00 Т/с «Вороніни»

17.00 Ревізор-3

19.00 Ревізор

21.45 Ревізор постшоу

23.10 Х/Ф «ТІНІ НЕЗАБУТИХ 

ПРЕДКІВ»

01.15 Репортер

01.20 Х/Ф «СИНЕВИР»

03.00 Зона ночі

03.00 25-й кадр

06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 
09.10, 09.35 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 19.30, 05.30 
«Телевізійна служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
08.35, 21.00 «Чистоnews»
10.00, 10.35 М/ф «Аладдін»
11.00 «Міняю жінку - 9»
12.40, 13.45 «Сімейні 
мелодрами»
14.45, 15.45 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.20 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 3»
20.30 «Секретные материалы»
21.20 Т/с «Свати - 3»
22.30 «Таємниці генія 
шевченка»
23.30, 02.55 Девід Кокнер у 
комедії «Месники» (2)
04.20 «Шість кадрів»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Аромат 
шипшини»
11.20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 03.35 Д/с «Склад 
злочину»
13.30, 14.20, 04.10 Д/с 
«Легенди радянського 
розшуку»
14.55 «Судові справи»
15.50 Т/с «Небесне кохання»
18.10, 02.50 «Стосується 
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
22.40 Т/с «Колишня дружина»
01.00 Х/Ф «ЖАХ ІЗ БЕЗОДНІ»
02.25 «Мультфільми»

04.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

04.45 Світанок

05.50 Свобода слова

09.15 Спецпроект «Україна 2041»

10.10, 16.45 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів. Менти-6»

11.55, 13.15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»

14.30, 16.15, 21.10 Т/с «Літєйний»

18.45, 22.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.25 Цивільна оборона

22.25 Х/Ф «ТЕМНИЙ ЛИЦАР. 
ВІДРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ»
01.25 Х/Ф «КАРАНТИН»
02.55 Т/с «Закон Херрі»

06.00 «У пошуках істини. 

Особисті таємниці Адольфа 

Гітлера»

06.45, 16.00 «Все буде добре!»

08.35 «Зіркове життя. Ціна 

щастя - дитина»

09.30 «Зіркове життя. Як 

пережити зраду»

10.25 Х/Ф «КАМІННИЙ ГІСТЬ»
12.20 «Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис»

14.50 «Все буде смачно!»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

19.00 Т/с «Коли ми вдома»

19.55, 22.45 «Врятуйте нашу 

сім’ю - 3»

06.15, 07.20, 08.20, 10.15, 
11.55, 13.20, 15.45, 18.55, 
22.40, 23.25, 00.25 06.15, 
07.20, 08.20, 10.15, 11.55, 
13.20, 15.45, 18.55, 22.40, 
23.25, 00.25 
06.20 Мультфільм
06.30, 00.30 Від першої особи
07.25 Ера будівництва
07.30 Ера бізнесу
07.35, 23.30 На слуху
07.40 Сім історичних чудес 
України
08.25 Паспортний сервіс
08.35 Корисні поради
09.00, 21.00, 01.20 Підсумки 
дня
09.40, 19.00 Про головне
10.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами
10.55, 05.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.05 Т/с «П”ять хвилин до 
метро»
13.30 М/ф «Як козаки 
інопланетян зустрічали»
13.45 М/ф «Як козаки 
мушкетерам допомагали»
14.05 Хочу бути
14.30 Д/ф «Прокофьєв. 
Незакінчений щоденник»
15.50 Книга ua
16.25 Т/с «Сержант Рокка»
18.05 Euronews
18.15 Час-Ч
19.45, 21.40 З перших вуст
19.50 Д/ф «Київська старовина. 
Світ мистецтва. Ініціації в храмі 
гармонії»
20.25 Д/ф «Архітектура. 
Люксембурзька філармонія»
21.45 Д/ф «Щастя в тарілці»
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Д/ф «Василь Стус. 
Феномен суток»

06.00 Х/Ф «МІЙ БОЙОВИЙ 
РОЗРАХУНОК»
06.15 «Обережно, модерн!»
06.40 Х/Ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
08.35 Т/с «Навігатор»
16.30, 19.00 Т/с «Міські 
шпигуни»
18.30 Новини «Спецкор»
21.00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
21.25 Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Порту (Португалія) - Лілль 
(Франція)
23.40 «Про Лігу Чемпіонів + 
огляд ігрового дня»
00.45 Х/Ф «ЧОТИРИ 
КІМНАТИ»
02.45 Х/Ф «ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ 
КОХАННЯ»

06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 19.20 Герої крижаних 
доріг
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Дивовижна Індія
10.30 Сила життя
11.30 Створені вбивати
12.20, 17.30 Скарби з горища
13.10 Наука.ua
14.10, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
20.20, 00.30 Вбивця Земля
22.50 Дика Нова Зеландія
23.40 20 найжахливіших 
вбивць
01.20 Таємнича Росія

05.20, 03.50 Срібний апельсин

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

03.05 Події

07.15 Ранок з Україною

09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с 

‘Слід’ (1)

10.00, 21.00 Т/с ‘Базікало’ (1)

12.00, 19.45 ‘Говорить Україна’

13.15 Т/с ‘ОСА’ (1)

18.00 Т/с ‘Дворняжка Ляля’ (1)

23.00 Події дня

23.30 Т/с ‘Мент у законі-3’ (2)

05.05 Т/с «Красуні в Клівленді»
05.45, 06.55 Kids Time
05.50 М/с «Скуби-Ду: Корпорація 
Загадка»
07.00 Т/с «Вся така раптова»
08.55, 22.00 Т/с «Останній з 
Магикян»
09.55, 23.00 Т/с «Щасливі разом»
16.30 Серця трьох
17.55, 02.30 Репортер
18.15, 01.50 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
00.00 Т/с «Блиск слави»
02.35 Х/Ф «ЛЕДІ ТА ЧЕМПІОН»
04.15 Зона ночі
04.20 25-й кадр

ОСКВІ 
ЇНИ

ана Сур-
ійний
іженцям

М
З
liz
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КІНОНОВИНИ

СЕРЕДА
27 СЕРПНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕР
28 СЕРПНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ВАМПІР ЛЕСТАТ ЗНОВУ 
ЙДЕ НА ЕКРАНИ 
kino.obozrevatel.com

Студія «Universal» купила права на екранізацію 
романів письменниці Енн Райс із циклу «Вампір-

ські хроніки», де головною дійовою особою виступає 
вампір Лестат (якого в «Інтерв’ю з вампіром» зіграв 
Том Круз). У проекту вже з’явився режисер. Екра-
нізацію роману «Вампір Лестат» може зняти Джош 
Бун, режисер трагічної лавсторі хворих на рак підліт-
ків «Винні зірки». Бун поки не підписав контракт, але 
«Universal» активно переманює постановника до себе 
(нагадаємо, що мелодрама «Винні зірки» несподівано 
стала хітом прокату, заробивши 270 мільйонів при 
бюджеті в 12). 

Книгу «Вампір Лестат» вже було частково пере-
несено на екран в 2002 році в картині «Королева про-
клятих», де Лестата зіграв Стюарт Таунсенд. Стрічка 
отримала розгромні рецензії.

КУЛЬТОВИЙ 
«АДВОКАТ ДИЯВОЛА» 
ПЕРЕТВОРИТЬСЯ НА 
СЕРІАЛ 
kinopoisk.ru

Майбутнє кіноіндустрії 
багатьом бачиться не 

інакше, як в серіалах. Бюдже-
ти окремих представників 
телевізійного ринку можуть 
позмагатися з голлівудськими 
блокбастерами, а найзначущіші 
картини вже не вперше пере-
творюються на багатосерійки. 

Не уникнув цієї долі і 
легендарний «Адвокат дия-
вола» з Аль Пачіно в голо-
вній ролі. Продюсери Джон 
Уеллс і Арнольд Копельсон вже оголосили про намір 
зняти серіал за мотивами відомого фільму. Сценарій 
написав Метт Венн, у фільмографії якого превалю-
ють середнього штибу хоррори. Сюжет залишиться 
колишнім: молодий юрист приєднується до великої 
компанії, яку очолює сам диявол. Навряд чи комусь 
до снаги затьмарити грою Аль Пачіно і Кіану Рівза, 
але перший сезон вочевидь буде мегапопулярним.

АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ 
ТА БРЕД ПІТТ ПОЧАЛИ 
ЗНІМАННЯ «БІЛЯ МОРЯ» 
novostiua.net 

Відома голлівудська пара Анджеліна Джолі та 
Бред Пітт почали спільні знімання в фільмі 

«Біля моря», режисером якого є Анджеліна. Робота 
над стрічкою йде на одному зі знаменитих островів 
Мальти Гозо. Зіркова пара взяла в оренду одне з 
місцевих кафе, яке популярне серед туристів, щоб 
нічого не заважало знімальному процесу. Жанр май-
бутнього шедевра називають «незалежною експери-
ментальною драмою». 

У фільмі Джолі й Пітт грають подружню пару, яка 
намагається врятувати свій шлюб. Для цього вони 
приїхали на острови. Фільм стане їхньою першою 
спільною роботою після знімань у блокбастері «Міс-
тер та місіс Сміт», де актори зіграли разом десять 
років тому. Саме після цих знімань почався роман 
знаменитої пари. 

Анджеліна Джолі вдруге сяде в крісло режисера. 
А 5 лютого наступного року в Україні відбудеться 
прем’єра її режисерської роботи – «Незломлений». 

06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 
09.10, 09.35 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 19.30, 05.30 
«Телевізійна служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
08.35, 21.00 «Чистоnews»
10.00, 10.35 М/ф «Аладдін»
11.30, 21.20 Т/с «Свати - 3»
12.40, 13.40 «Сімейні 
мелодрами»
14.40, 15.45 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.25 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 3»
22.30 «Таємниці генія 
шевченка»
23.30, 03.00 Х/Ф «ЗДАЄТЬСЯ, 
Я КОХАЮ СВОЮ ДРУЖИНУ»
04.25 «Шість кадрів»
04.55 «Служба розшуку дітей»

07.15, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Аромат 
шипшини»
11.20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 03.25 Д/с «Склад 
злочину»
13.30, 14.20, 04.10 Д/с 
«Легенди радянського 
розшуку»
14.55 «Судові справи»
15.50 Т/с «Небесне кохання»
18.10, 02.40 «Стосується 
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
22.40 Т/с «Колишня дружина»
01.00 Х/Ф «ТОННЕЛЬ 
СМЕРТІ»
02.30 Мультфільми

05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.40 Світанок
06.45 Т/с «Таксі»
07.05, 08.00 Т/с «Леся+Рома»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.55 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-6»
12.05, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.35, 16.15, 20.10 Т/с «Літєйний»
18.45, 22.00 Факти. Вечір
22.20 Х/Ф «ПРИДОРОЖНІЙ 
КЛУБ»
00.25 Т/с «Стріла»
01.15 Х/Ф «ЗБИТОК»
03.00 Т/с «Закон Херрі»

06.00, 16.00 «Все буде добре!»

07.40 «Зіркове життя. Розмір не 

має значення»

08.30 «Зіркове життя. Всі 

чоловіки сво...?»

09.35 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»

12.50 «Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис»

15.00 «Все буде смачно!»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

19.00 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 «МастерШеф - 4»

06.15, 07.20, 08.20, 10.15, 
11.55, 14.20, 18.55, 19.50, 
23.25, 00.25 06.15, 07.20, 
08.20, 10.15, 11.55, 14.20, 
18.55, 19.50, 23.25, 00.25 
06.20 Мультфільм
06.30, 00.30 Від першої особи
07.25 Ера бізнесу
07.30, 23.30 На слуху
07.40 Сім історичних чудес 
України
08.25 Паспортний сервіс
08.35 Корисні поради
09.00, 21.00, 01.20 Підсумки 
дня
09.35, 19.45, 21.40 З перших 
вуст
09.40, 19.00 Про головне
10.30 Перша шпальта
10.55, 05.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.05 Т/с «П”ять хвилин до 
метро»
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 М/ф «Як козаки на весіллі 
гуляли»
13.50 М/ф «Як козаки 
наречених визволяли»
14.10 М/ф «Як козаки куліш 
варили»
14.35 Околиця
15.25 Як ваше здоров’я?
16.25 Х/Ф «ВІДДІЛ УБИВСТВ»
18.10 Euronews
20.00 Слідство. Інфо
21.45 Д/ф «Розп”яття. 
Священний скандал»
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Телевистава «Украдене 
щастя». 1 ч.
04.05 В гостях у Д.Гордона

06.00 Мультфільми (1)
06.10 «Обережно, модерн!»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни 
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.35 Х/Ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ. АГРЕСІЯ»
13.25 Д/п «Таємниці часу»
14.20 Д/п «Новий британський 
імператор»
15.20 Д/п «Літаки Другої 
світової війни»
16.30, 19.00 Т/с «Міські 
шпигуни»
22.05 Т/с «Цілком таємно»
01.05 Х/Ф «ТОЧКА»
02.50 Х/Ф «ТРОЯНСЬКИЙ 
СПАС»

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 19.20 Герої крижаних 
доріг
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Дивовижна Індія
10.30 Сила життя
11.30 Дика Америка
12.20, 17.30 Скарби з горища
13.10 Містична Україна
14.10, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
20.20 Вбивця Земля
22.50 Дика Нова Зеландія
23.40 Створені вбивати
00.30 Покер
01.20 Катастрофи століття

05.20, 18.00 Т/с ‘Дворняжка 

Ляля’ (1)

06.05, 13.15 Т/с ‘ОСА’ (1)

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

03.05 Події

07.15 Ранок з Україною

09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с 

‘Слід’ (1)

10.00, 21.00 Т/с ‘Базікало’ (1)

12.00, 19.45 ‘Говорить Україна’

23.00 Події дня

23.30 Т/с ‘Мент у законі-3’ (2)

03.50 Срібний апельсин

05.05 Т/с «Красуні в Клівленді»
05.45, 06.55 Kids Time
05.50 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 
Загадка»
07.00, 18.00, 01.50 Репортер
07.05 Т/с «Вся така раптова»
09.00, 22.00 Т/с «Останній з 
Магикян»
10.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
16.40 Серця трьох
18.20, 02.30 Абзац!
23.00 Т/с «Щасливі разом»
00.00 Т/с «Блиск слави»
02.35 Служба розшуку дітей
02.40 Х/Ф «ТАТОВИКРАДЕННЯ»
04.10 Зона ночі

06.30, 20.30, 04.10 «Секретные 
материалы»
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 
09.10, 09.35 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 19.30, 05.40 
«Телевізійна служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
08.35, 21.00 «Чистоnews»
10.00, 10.35 М/ф «Аладдін»
11.30, 21.20 Т/с «Свати - 3»
12.40, 13.45, 04.25 «Сімейні 
мелодрами»
14.45, 15.45 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.30 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 3»
22.30, 23.30 «Таємниці генія 
шевченка»
00.30 Х/Ф «ДИКУНИ»
05.10 Телемагазин

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Аромат 
шипшини»
11.20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 03.35 Д/с «Склад 
злочину»
13.30, 14.20, 04.10 Д/с 
«Легенди радянського 
розшуку»
14.55 «Судові справи»
15.50 Т/с «Небесне кохання»
18.10, 02.50 «Стосується 
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
22.40 Т/с «Колишня дружина»
01.00 Х/Ф «КОЛО ВОСЬМИ»
02.15 «Мультфільми»

05.05, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.45 Світанок
06.45 Т/с «Таксі»
07.05, 08.00 Т/с «Леся+Рома»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.45 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-6»
11.55, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.35, 16.15, 20.10 Т/с «Літєйний»
18.45, 22.00 Факти. Вечір
22.20 Х/Ф «НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ»
00.45 Т/с «Стріла»
01.30 Х/Ф «ПРИДОРОЖНІЙ 
КЛУБ»
03.20 Т/с «Закон Херрі»

05.45 «У пошуках істини. 
Янгол-охоронець маршала 
Рокосовського»
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Зіркове життя. Помста 
по-жіночому»
09.05 «Зіркове життя. Бездітні 
за власним бажанням»
10.05 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН»
13.00 «Битва екстрасенсів. 
Апокаліпсис»
15.00 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Зважені та 
щасливі - 4»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30 Новини
06.10, 07.15, 08.15 Спорт
06.15, 07.20, 08.20, 10.15, 
11.55, 14.15, 18.55, 19.50, 
23.25, 00.25 06.15, 07.20, 
08.20, 10.15, 11.55, 14.15, 
18.55, 19.50, 23.25, 00.25 
06.20 Мультфільм
06.30, 00.30 Від першої особи
07.25 Ера будівництва
07.30 Ера бізнесу
07.35, 23.30 На слуху
07.40 Сім історичних чудес 
України
08.25 Паспортний сервіс
08.35 Корисні поради
09.00, 21.00, 01.20 Підсумки 
дня
09.35, 19.45, 21.40 З перших 
вуст
09.40, 19.00 Про головне
10.30 Слідство. Інфо
10.55, 05.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.05 Т/с «П”ять хвилин до 
метро»
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 М/ф «Як козаки 
олімпійцями стали»
13.50 М/ф «Як козаки сіль 
купували»
14.00 Українського роду
14.25 Світло
15.15 Надвечір’я
16.10 Х/Ф «ВІДДІЛ УБИВСТВ»
18.00 Euronews
20.00 Схеми
21.45 Д/ф «Пристрасті за 
Болеро»
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Телевистава «Украдене 
щастя». 2 ч.
04.05 В гостях у Д.Гордона

06.00 Мультфільми (1)
06.10 «Обережно, модерн!»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни 
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/Ф «СТАЛІНГРАД»
14.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
15.25 «Облом UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «Міські шпигуни»
19.00 Х/Ф «ТРІО»
22.05 Х/Ф «РОЗВІДКА 2020»
00.00 Х/Ф «ЗАТЯГНИ МЕНЕ У 
ПЕКЛО»
02.00 Х/Ф «ВБИВСТВО В 
ЗИМОВІЙ ЯЛТІ»

06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 19.20 Герої крижаних 
доріг
08.40 Далеко і ще далі
09.30 Дивовижна Індія
10.30 Сила життя
11.30 20 найжахливіших 
вбивць
12.20, 17.30 Скарби з горища
13.10 Містична Україна
14.10 Прибульці
15.00, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
18.30 Наука.ua
20.20, 00.30 Вбивця Земля
22.50 Дика Арктика
23.40 Створені вбивати
01.20 The Ukrainians

05.20 Т/с ‘Дворняжка Ляля’ (1))

06.05, 13.15 Т/с ‘ОСА’ (1)

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

03.05 Події

07.15 Ранок з Україною

09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с 

‘Слід’ (1)

10.00, 21.00 Т/с ‘Базікало’ (1)

12.00, 19.45 ‘Говорить Україна’

18.00 Т/с ‘Дворняжка Ляля’ (1)

23.00 Події дня

23.30 Т/с ‘Мент у законі-3’ (2)

03.50 Срібний апельсин

05.00 25-й кадр
05.10 Т/с «Красуні в Клівленді»
05.45, 06.55 Kids Time
05.50 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 
Загадка»
07.00, 18.00, 01.50 Репортер
07.05 Т/с «Вся така раптова»
08.55, 22.00 Т/с «Останній з 
Магикян»
10.00, 23.00 Т/с «Щасливі разом»
16.40 Серця трьох
18.20, 02.30 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
00.00 Т/с «Блиск слави»
02.30 Служба розшуку дітей
02.40 Х/Ф «ШТАТ САМОТНЬОЇ 
ЗІРКИ»
04.10 Зона ночі
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Ірина КАЧАН

авесні на вулицях Луцька 
з’явилися люди у синіх 
накидках зі скриньками 

благодійного фонду із гарною 
назвою «Фонд добрих людей». 
Зовсім юні хлопці й дівчата 
збирають гроші важкохворим 
дітям. Справа, звісно, благородна, 
але чи можна довіряти цим людям 
та чому ті, хто знає, обходять їх і не 
жертвують у таку скриньку навіть 
дві гривні?

Люди, які тривалий час провадять 
публічну благодійну діяльність, пере-
конують: у такі вуличні скриньки ки-
дати гроші не варто, оскільки до адре-
сата зрештою доходить мізер. Більше 
того, відверто називають подібні фон-
ди шахрайськими, оскільки, за їхніми 
словами, вони не просто обманюють 
людей, які готові допомогти ближньо-
му, а й підривають довіру до тих, хто 
займається чесною благодійністю. А 
таких сумнівних фондів останнім ча-
сом в Україні з’явилося чимало. 

ДОВІРЯТИ ТІЛЬКИ 
ФОНДАМ, ЯКІ 
МАЮТЬ ІМ’Я

Заступниця голови правління бла-
годійного фонду «Фонд Ігоря Палиці 
– Новий Луцьк», депутат Луцькради і 
завідувач кафедри української літера-
тури Східноєвропейського національ-
ного університету Ірина Констанке-
вич розповідає, що досвід благодійної 
роботи вона мала ще до початку своєї 
роботи у фонді Ігоря Палиці. В уні-
верситеті час до часу проводять бла-
годійні заходи, і свого часу на посаді 
проректора їй доводилося бути відпо-
відальною за ці кошти. 

– Там, де є живі гроші, потрібно 
бути максимально прозорим і відкри-
тим. І колегіально усе робити, тоді ні в 
кого не буде запитань. А надто, якщо 
йдеться про роботу благодійного фон-

ду, який є неприбутковою структурою, 
– каже Ірина Констанкевич. – Проце-
дура відкривання скриньок має бути 
максимальною прозорою. Коли ми в 
університеті проводили благодійний 
збір коштів у скриньки, то збирали ко-
місію не менш як з трьох осіб, які були 
присутні при відкритті скриньки. 
Причому ми фіксували у протоколі, о 
котрій відкрито скриньку, троє людей 
своїми підписами підтверджували це. 
І ми йшли до найближчого відділення 
банку, клали на рахунок кошти й при-
кріплювали до цього протоколу чек, 
а потім розміщували інформацію на 
сайті для публічного висвітлення. 

Нині ж, працюючи у великому 
фонді, єдиним донором якого є на-
родний депутат Ігор Палиця, Ірині 
Констанкевич не доводилося мати 
справу з недобросовісними фондами. 
Навпаки, каже вона, співпрацюють із 
людьми, у яких можна повчитися. Як-
от фонд «Стопрак».

– І з шахраями треба боротися. 
На жаль, їх не бракує. Передовсім 
пильними мають бути люди. Не менш 
пильними зобов’язані бути наші 
правоохоронні органи, – каже вона. 
– Але я не можу закликати людей не 
кидати гроші у скриньки. Допомагати 
треба. Звісно, варто запитувати доку-
менти у волонтерів. Але якщо люди 
хочуть обманути, то вони зроблять і 
документи, і фотографію хворої ди-
тини підберуть. Це справжній бізнес, 
цілі технології маніпуляцій. На кон-
ференції для благодійників у квітні 
цього року нам розповідали, що на 
красивих дівчатках легше зароби-
ти, ніж на хлопцях. До милих дівчат 
більше довіри у перехожих. Тому до-
віряти можна лише тим фондам, які 
мають ім’я. 

«ЯК КОЛИСЬ КРИШУВАЛИ 
БОМЖІВ, ІНВАЛІДІВ, 
БЕЗПРИТУЛЬНИХ, ТАК 
ЗАРАЗ КРИШУЮТЬ ЛЮДЕЙ 
ЗІ СКРИНЬКАМИ»

Добре знайома із роботою струк-
тур на зразок «Фонду добрих людей», 
що діє останні місяці в Луцьку, Ма-
рія Адамчук, президент волинського 

благодійного фонду «Стопрак». За її 
словами, усі благодійні середовища, 
які реально працюють, між собою 
знайомі та співпрацюють. І останній 
рік між усіма українськими фонда-
ми діє домовленість, що на вулиці 
грошей вони не збирають. Хіба – 
якщо проводять якийсь захід. Тому, 
каже вона, усіх людей, які ходять ву-
лицями зі скриньками і просять по-
жертвувати гроші, можна вважати 
сумнівними. 

– Ми собі так думаємо, що як ко-
лись кришували бомжів, інвалідів, 
безпритульних, так зараз кришують 
цих людей зі скриньками, – каже Ма-
рія Адамчук. – Навряд хтось заробляє 
на цьому сам, не ділячись із тими, хто 
кришує. 

Президент фонду «Стопрак» пояс-
нює: людині, яка далека від благодій-
ності, важко уявити, якої потужності 
має бути фонд, аби мати представни-
цтва у регіонах. Мовляв, про такий 
фонд і його діяльність знали б усі.

– А хто знає щось про ці фондики, 
крім того, що бачить його «активістів» 
на вулицях з накидками і скриньками? 
Навіть фонд Олени Пінчук, здавалося 
б, дуже потужний, і той не знаходить 
можливості вийти на регіони, – гово-
рить діячка. – Важливий нюанс: жо-
ден фонд не в змозі назбирати стіль-
ки волонтерів, які ходили б містом і 
справді безплатно збирали гроші. Я 
це кажу зі знанням справи. До того ж, 
не всі навіть великі фонди дозволя-
ють собі розкіш мати гарні скриньки, 
уніформу, на відміну від цих фон-
диків. А це ж даремне витрачання 
коштів. Тільки-от перевіряти їхню 
діяльність – це дуже довга справа. 
Тим паче, коли навіть правоохоронці 
за це братися не хочуть. Їм нічого не 

зробиш, до них особливо і не приде-
решся, бо формально все законно. Та 
й вони самі завжди наголошують, що 
мають купу документів, що у них все 
чесно.

До всього, Марія Адамчук ствер-
джує: часто так буває, що фонд зареє-
стрований у Києві, офіс розташований 
у Харкові, хвора дитина – у Криму, а 
кошти збирають в Луцьку. На її думку, 
це не просто нелогічно, а й «попахує» 
смаленим. 

СХЕМА ШАХРАЙСТВА 
СПРАЦЬОВУЄ НА 
МОМЕНТІ ВИЛУЧЕННЯ 
КОШТІВ ЗІ СКРИНЬОК

Боротьбу з такими фондами пів-
тора року вела директор благодійного 
фонду «Крила Надії» Наталія Ліпська 
зі Львова. Таких фондів, які ставлять 
перед собою передусім бізнесову мету, 
в Україні нині діють десятки, каже 
вона. Причому схема доволі нехитра. 

І вона особисто передавала інформа-
цію правоохоронцям, та ніхто цю тему 
особливо не рухає. 

– Реально реєструється фонд. Усе 
чисто і гарно. Декларується гарна 
мета. Оголошується збір коштів для 
реальних хворих дітей. Набираються 
волонтери, точніше псевдоволонте-
ри. Основна схема діяльності таких 
фондів полягає у зборі коштів на ву-
лицях. До моменту, поки скринька 
не розпломбована, ніби все чисто. 
Є документи, є реальна потреба у 
допомозі для конкретної дитини, 
фонд має право сам визначати, яким 
чином від залучає гроші, – пояс-
нює Наталія Ліпська. – Коли гроші 
зібрано й пора розпломбовувати 
скриньку, відбуваються маніпуля-
ції. За правилами, коли розплом-
бовують скриньку, слід скласти акт 
вилучення коштів. І ці кошти треба 
або в той же день покласти на раху-
нок, або якщо це пізній вечір, то до 
десятої ранку наступного дня вони 
мають бути на рахунку. Все має бути 
дуже чітко, на кожну зі скриньок 
має бути по п’ять документів: акт 
встановлення скриньки, акт вилу-
чення скриньки, прихідний касовий 
ордер (ці гроші мають бути оприхо-
дувані в касу фонду), розхідний ка-
совий ордер і квитанція про те, що 
ці гроші від імені фонду покладено 
на рахунок фонду. І мають бути при-
сутні три-чотири людини, які стави-
тимуть підписи. Ось тут розпочина-
ються дивні речі. Тому що скриньки є, 
люди зі скриньками стоять, а актів ви-
лучення нема. Гроші не кладуть в касу 
фонду, гроші з каси фонду не кладуть 
на рахунок фонду. Скільки грошей 
вилучено зі скриньок, прослідкувати 
годі. 

Більше того, люди, яких назива-
ють волонтерами, отримують певний 
відсоток від того, що вони зібрали у ці 
скриньки. У принципі, фонд має пра-
во витрачати 20% від свого річного 
обороту на адміністративні витрати. 
Але ці гроші не можна взяти з цільо-
вих адресних пожертв, тобто зі скри-
ньок. Тобто схема шахрайства спра-
цьовує на моменті вилучення коштів 
зі скриньок. Бо відслідкувати, скільки 
реально грошей було зібрано, сторон-
ні люди не можуть. 

Натомість батькам хворої дитини 
все одно, скільки у них вкрали, для 
них мають значення ті кілька тисяч, 
які горе-благодійники їм дали, ділить-
ся своїми спостереженнями Наталія 
Ліпська. І саме це, каже вона, найгір-
ше. Тому що дискредитується поняття 
благодійності й волонтерства. 

Ті, хто звик жертвувати гроші про-
сто на вулиці, можуть легко перевіри-
ти, чи фонд шахрайський. Існує пев-
ний лакмус, завдяки якому це можна 
відслідкувати.

Закінчення на стор. 10

ЛЮДИ ЗІ СКРИНЬКАМИ НА ВУЛИЦЯХ: 
СПРАВЖНЯ БЛАГОДІЙНІСТЬ 
ЧИ УЗАКОНЕНЕ ШАХРАЙСТВО?
Н

Ірина Констанкевич

Наталія Ліпська

Марія Адамчук
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Валентина КУЦЬ, Юрій ГОРБАЧ, 
портал «Четверта влада»      

оловний лікар Волинської обласної 
клінічної лікарні Іван Сидор постійно 
скаржиться на недостатнє фінансування 

закладу. Попри це, установа проводить 
тендери, на яких із завидною частотою 
здобуває перемоги компанія, пов’язана із сином 
головлікаря. Ця ж компанія не за ринковими 
цінами орендує приміщення для своїх аптек 
у будівлях комунального медзакладу. Після 
«революції гідності» схема працює далі.

ПІСЛЯМАЙДАНІВСЬКИЙ ТЕНДЕР 
ЗНОВУ ВИГРАЛА «СВОЯ» ФІРМА

Тоді як у лікарні й надалі тривають медичні по-
бори, а від лікарів та адміністрації не чутно публіч-
них заяв про потребу реформ чи лобіювання змін 
у сфері охорони здоров’я, тендерні схеми для своїх 
і далі працюють.

Один із останніх таких тендерів Волинська об-
ласна клінічна лікарня провела у червні цього року. 
Півтора мільйона гривень потрапили до фірми, на-
ближеної до головного лікаря цієї лікарні.

Тендер виграло приватне підприємство «Алтея-
фарм», директор якого Віктор Козицький є дирек-
тором також двох інших фірм – ТОВ «Інтервойс» і 
ТОВ «Грендкепітал». У першій з них засновником є 
Лариса Сидор, а в іншій – Ярослав Сидор. Це дру-
жина і син головного лікаря Івана Сидора.

Згідно з укладеним 16 червня за результатами 
тендеру договором між Волинською обласною лі-
карнею і ПП «Алтея-фарм», компанія має надати 
медзакладу 98 найменувань медичних інструмен-
тів і приладів на 1 мільйон 645 тисяч 325 гривень.

Єдиним конкурентом переможця було ТзОВ 
«Мега-Спектр», зареєстроване неподалік від 
самої обласної лікарні: м. Луцьк, вул. Гулака-
Артемовського, 15, а засновником значиться Ва-
силь Яблонський. Цінова пропозиція цього товари-
ства була дорожчою від пропозиції «Алтеї-фарм» 
орієнтовно на півмільйона гривень.

Керівник ТзОВ «Мега-Спектр» Дмитро Климук 
повідомив, що в конкурсі обласної лікарні цьогоріч 
брали участь вперше. Про своїх конкурентів – ПП 
«Алтея-фарм» – пан Климук розповідає небагато, 
лише те, що це підприємство постійно «працює» в 
обласній лікарні – має там свої аптеки і часто ви-
грає тендери.

Переможець цих відкритих торгів про тен-
дер спілкувався неохоче. Директор підприємства 
«Алтея-фарм» Віктор Козицький порадив журна-
лістам почитати про конкурс на сайті держзакупі-
вель. Проте відзначив цікаву деталь – саме підпри-
ємство не займається виробництвом, а лише має 
аптечну мережу.

Цьогорічний тендер – не перший успіх ПП 
«Алтея-фарм». Ця компанія перемагає на торгах 
у Волинській обласній клінічній лікарні ще з 2009 
року. За п’ять років медзаклад за результатами тен-
дерів уклав із компанією 16 договорів на загальну 
суму 9 мільйонів 850 тисяч гривень.

У цієї фірми купували все – від лікарських за-
собів до медичного устаткування. Цікаво те, що 
згідно з інформацією «Вісника державних закупі-
вель», ця компанія перемагала на тендерах лише у 
Волинській обласній клінічній лікарні. 

У конкурсах обласної лікарні в ПП «Алтея-
фарм» були конкуренти.

Зокрема, чотири рази ця компанія виходила на 
тендер із ТОВ «Західмедінвест», яке за збігом об-
ставин зареєстроване у якихось ста метрах від лі-
карні (Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20), нині 
ж на час ремонту їхнього постійного приміщення 
вони розташовуються там само, де і ТОВ «Мега-
Спектр», за адресою вул. Гулака-Артемовського, 
15. Засновником фірми значиться Іван Лесюк. У 
розмові з журналістами заступник директора цьо-
го товариства зізнався, що зараз виграти конкурс в 
обласній лікарні дуже важко.

– Ми знаємося, але це два різних підприємства, 
– розповідає заступник директора ТОВ «Західме-
дінвест» Олексій (прізвище не захотів називати. – 
Авт.) про своїх сусідів ТОВ «Мега-Спектр».

Чоловік каже, що їхнє підприємство бере участь 
в тендерах не тільки на Волині. Намагалися вигра-
ти торги і у Волинській обласній лікарні, однак без 
успіху. Зауважень до процедури проведення торгів 

Г
ЯК І СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ НА ТЕНДЕРАХ ЯК І СКІЛЬКИ ЗАРОБЛ
ВОЛИНСЬКА МЕДИЧНА «СІМ’Я»ВОЛИНСЬКА МЕДИЧН
немає, каже заступник директора. Проте відзначає, 
що трапляються ситуації, коли може скластися 
враження, що хочуть скоротити кількість тих, хто 
може взяти участь в тендері.

Якщо погортати «Вісник державних закупі-
вель», то можна побачити, що майже в усіх тен-
дерах, в яких перемагало ПП «Алтея-фарм», було 
тільки два учасники, і лише в одному – три.

РОЗІГРАЛИ ТЕНДЕР МІЖ 
«СВОЇМИ» ФІРМАМИ

Не лише червневий тендер на півтора мільйона 
гривень має підозрілий вигляд.

У березні 2013 року в тендері Волинської облас-
ної клінічної лікарні взяли участь дві компанії: ПП 
«Алтея-фарм», яке й виграло тендер і уклало дого-
вори на понад 2,2 мільйона гривень, і ТОВ «Ремеді-
кал». Остання компанія має мережу аптек у Луцьку 
та Львові. Це аптеки «Ківі» (раніше – «Природа чи-
стоти». – Авт.), яких у Луцьку три та одна у Львові.

Серед засновників ТОВ «Ремедікал» нині зна-
чаться Руслан Степанчук, Раїса Долік та дружина 
головлікаря обласної лікарні Лариса Сидор. На мо-
мент проведення тендеру Лариси Сидор серед за-
сновників ще не було.

Статутний фонд компанії – 2 мільйони 350 ти-
сяч гривень. За словами головлікаря Івана Сидора, 
і ПП «Алтея-фарм», і ТОВ «Ремедікал» керує його 
син Ярослав.

Як так сталося, що ці компанії між собою ро-
зіграли 2,2 мільйона гривень на двох тендерах, 
ми намагалися запитати у представників самих 
підприємств та в сина головного лікаря Ярослава 
Сидора. Проте у ТОВ «Ремедікал» протягом майже 
двох тижнів так і не захотіли відповідати на озвуче-
ні напередодні питання. В ПП «Алтея-фарм» поси-
лаються на відсутність керівництва, а сам Ярослав 
Сидор, за словами його батька, наразі перебуває за 
кордоном. Його контактний телефон у фірмах на-
зивати відмовляються.

Юрист Центру протидії корупції Ольга Вере-
тільник стверджує, що в цій ситуації наявні ознаки 
антиконкурентних узгоджених дій учасників торгів.

Також Ольга Веретільник зазначає, що 
об’єднання великої кількості найменувань товарів 
може бути зроблено з метою обмеження кола осіб, 
що можуть взяти участь в тендері.

За її словами, якщо буде доведено, що мали 
місце антиконкурентні дії учасників, які призвели 
до спотворення торгів, то учасники мали б понести 
відповідальність. Антимонопольний комітет може 
рекомендувати:

1) розірвати договір;
2) накласти штраф (у розмірі до 10% доходу 

(виручки) суб`єкта господарювання від реалізації 
продукції за останній звітний рік, що передував 
року, в якому накладається штраф – ст. 52 ЗУ «Про 
захист економічної конкуренції»);

3) особи, які притягувалися до відповідаль-
ності за спотворення результатів торгів, протягом 
трьох років не можуть брати участь у державних 
закупівлях (п. 3 ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про здійснення дер-
жавних закупівель»).

Якщо перевірка підтвердить порушення зако-
нодавства у сфері державних закупівель, Державна 
фінінспекція може накласти штраф за ст. 164-14 
КУпАП – від 11 тисяч 900 до 17 тисяч гривень на 
членів тендерного комітету. А Мінекономрозвитку 
за результатами моніторингу може лише рекомен-
дувати усунути виявлені порушення й повідомити 
фінінспекцію і прокуратуру.

НЕ ТЕНДЕРАМИ ЄДИНИМИ. ФІРМІ 
СИНА ГОЛОВЛІКАРЯ ВІДДАЛИ В 
ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЛІКАРНІ

Уже кілька років ПП «Алтея-фарм» орендує 
три приміщення на території Волинської обласної 
клінічної лікарні та її філії. Цього не приховує і сам 
головлікар обласної лікарні.
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ЯК І СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ НА ТЕНДЕРАХ ЛЯЄ НА ТЕНДЕРАХ 
ВОЛИНСЬКА МЕДИЧНА «СІМ’Я»НА «СІМ’Я»

В оренді ПП «Алтея-фарм» перебувають два при-
міщення площами 18 та 33,50 кв. м на першому поверсі 
Волинської обласної клінічної лікарні та одне примі-
щення площею 21,71 кв. м на третьому поверсі кор-
пусу цієї ж лікарні в селі Боголюби поблизу Луцька.

Цікавими є ціни за оренду цих приміщень. Зо-
крема, протягом жовтня 2011 – лютого 2014 років 
ПП «Алтея-фарм» платило 639 гривень на місяць за 
оренду 33,50 кв. м на першому поверсі обласної лі-
карні. За рік же фірма мала сплатити 7640 гривень за 
оренду цієї площі.

У березні 2014 року договір було переукладено. 
Тепер фірма платитиме майже 785 гривень на місяць 
(9419 гривень на рік).

За інших же 18 кв. м на першому поверсі терапев-
тичного корпусу обллікарні з 2009 року до 2013-го 
фірма платила 180 гривень на місяць. У 2013 році до-
говір переуклали, і тепер орендна плата за це примі-
щення складає трохи більш як 325 гривень на місяць.

За приміщення у майже 22 кв. м на третьому 
поверсі лікувально-діагностичного корпусу Волин-
ської обласної клінічної лікарні у селі Боголюбах ПП 
«Алтея-фарм» з 2010 року платило 108,55 гривень 
орендної плати на місяць. У серпні 2013-го договір 
переуклали, і тепер орендна плата складає 414 гри-
вень на місяць. Величину орендної плати зазначено 
без ПДВ.

Надані в оренду ПП «Алтея-фарм» приміщення 
для аптек розташовані в місцях значного скупчення 
пацієнтів, що вочевидь дає непогані прибутки.

СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС
 Чим пояснити такий шалений успіх у конкурсах 

держзкупівель ПП «Алтеї-фарм»? Відповідь на це до-
поміг знайти головний лікар обласної лікарні Іван Си-
дор. В інтерв’ю журналістам порталу «Четверта влада» 
пан Сидор дещо прояснив ситуацію навколо сімейно-
го бізнесу і орендованих приміщень. На запитання 
про бізнес сина пан Сидор відповів: «Я знаю, до чого 
ви хилите. Оце фірма «Алтея». Я до них не маю жод-
ного стосунку, оформлена оренда. «Гедеон Ріхтер» має 
дві чи три аптеки, Півнюк (місцева компанія «Волинь-
фармпостач». – Авт.) має дві чи три аптеки, «Саль-
ве» має чотири аптеки, «Астрон» має аптеку. Це десь 
шість фірм, які мають 12 аптек. А син має дві аптеки. 
Ця оренда оформлена офіційно, я не втручаюся».

Згідно з інформацією із Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України, засно-
вником ПП «Алтея-фарм» значиться Оксана Гедзь, 
а ось керівником його є Віктор Козицький, який 
також значиться керівником у кількох фірмах сім’ї 
Сидорів: ТОВ «Гренд Кепітал» та ТОВ «Інтервойс».

Цікавимося у Івана Сидора, чи немає ще чогось. 
«Я навіть не знаю, –відповідає. – «Ківі» – це на Шо-
пена. Купив, робив там (син Ярослав. – Авт.). Це 
ж його аптека, власність його. То ж не приховано 

нічого. У нас, в лікарні, орендує дві 
тільки».

А дружина, зі слів Івана Сидо-
ра, не в бізнесі: «Вона психіатр, на 
пенсії». 

НЕРУХОМІСТЬ. 
ЦИГАРКИ. ПРОДУКТИ

Як з’ясувалося, аптечний бізнес – 
не єдиний у родині Сидорів. Спектр їхніх бізнесових 
інтересів досить різноманітний: від цигарок до не-
рухомості.

Попри те, що Іван Сидор і його дружина більшу 
частину кар’єри пропрацювали у бюджетній установі, 
син здобув фах лікаря і теж пробував себе у цій сфері, 
все ж сім’я зуміла побудувати непоганий бізнес.

Хоча Іван Сидор каже, що не має жодного бізне-
су, він значиться засновником однієї з волинських 
фірм – МПП «Родис», яке нібито надавало певні 
комерційні послуги. Наприкінці 2013 року Волин-
ський окружний адмінсуд припинив діяльність 
юридичної особи МПП «Родис» через фактичну від-
сутність за адресою реєстрації.

Донедавна син Івана Миколайовича Ярослав 
Сидор мав широку мережу аптек «Сальве», однак, 
за словами батька, він її продав. Нині власником 
мережі значиться приватна компанія з обмеженою 
відповідальністю «Украптека Лімітед» із адресою ре-
єстрації у Великобританії і статутним фондом у 18,5 
мільйона гривень.

Зараз одна із найсерйозніших фірм сім’ї Сидорів 
– ТОВ «Ремедікал», про яке ми згадували вище і яке 
торгує фармацевтичними товарами. Серед засно-
вників ТОВ «Ремедікал» значаться Руслан Степан-
чук, Раїса Долік та Лариса Сидор. Статутний фонд 
компанії – 2 мільйони 350 тисяч гривень.

Є у бізнесі сім’ї Сидорів і тютюнова ТОВ «Гло-
бал Тобако Інтернешнл» зі статутним фондом п’ять 
мільйонів гривень. Зареєстрована фірма у селі Стру-
мівка поблизу Луцька, а серед її засновників зазна-
чені той-таки Руслан Степанчук, Богуслав Чернек 
та дружина Івана Сидора Лариса. Фірма займається 
виробництвом і продажем тютюнових виробів.

У бізнесі Сидорів є й дві фірми, які опікують-
ся орендою і продажем нерухомого майна. Це ТОВ 
«ВІН-ВІН» зі статутним фондом у 485 тисяч гривень, 
засновниками якої є все ті ж Руслан Степанчук, Раїса 
Долік та Лариса Сидор, та ТОВ «Інтервойс» із статут-
ним фондом у 300 тисяч гривень, і засновником якого 
є тільки Лариса Сидор. Обидві фірми мають осно-
вний вид діяльності – надання в оренду й експлуата-
цію власного чи орендованого нерухомого майна.

Син Івана Сидора Ярослав офіційно значиться 
засновником лише у двох компаніях. Це ТОВ «Гренд 
Кепітал» зі статутним фондом у 63 тисячі гривень 
та мале приватне підприємство «Медікс». В обидвох 
фірмах Ярослав Сидор є одноосібним власником. 
Перша – працює і займається торгівлею продуктами 
харчування, друга – в стані припинення.

Загальний статутний внесок у ці фірми сім’ї Си-
дорів становить майже 3,5 мільйона гривень.

Публікацію підготовлено за підтримки 
Данської асоціації журналістів-розслідувачів та 

проекту SCOOP в Україні
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Тарас Озарків

Ірина КАЧАН

Закінчення. Початок на стор. 7
– Якщо волонтер показує по-

свідчення волонтера, то цей на 99% 
шахрайський. В Україні діє закон про 
волонтерство і волонтерську діяль-
ність. Але для того, щоб структура 
мала статус волонтерської організації, 
мала право укладати якісь договори з 
волонтерами і використовувати оцю 
назву «волонтер» у своїй офіційній 
роботі, вона мусить мати статус во-
лонтерської організації, – розповідає 
львів’янка Наталія Ліпська. – Але досі 
в Україні нема жодного органу, який 
надає цей статус. Закон є, мав бути 
створений відповідний орган, але цьо-
го зроблено не було. Тому, коли ви по-
цікавитеся посвідкою й вам покажуть 
посвідчення волонтера і договір з ним, 
можете бути певні, що такому фонду 
жертвувати свої кошти не варто. 

Більше того, в українському за-
конодавстві передбачено норму, що 
діяльність фонду може бути припине-
на після 12 місяців доведених зловжи-
вань. Тому більшість з таких фондів 
працюють одинадцять з половиною 
місяців. А потім фонд або затухає, або 
створюється новий, або фонд перена-
зивають і він стає правонаступником.

«ПРО ЗАРПЛАТУ 
ПИТАТИ НЕ МОЖНА», 
– ПРЕДСТАВНИК 
СУМНІВНОГО ФОНДУ

Розпитати про діяльність фонду 
в дівчат і хлопців зі скриньками на 
вулицях Луцька важко. Розповідають 
мало і переконують, що їм нічого не 
платять. Утім коли кажу про те, що 
хочу теж влаштуватися туди на робо-
ту, як-от вони, допомагають з контак-
тами керівника. 

Донедавна очільником волинсько-
го відділення «Фонду добрих людей» 
був юнак на ім’я Андрій Костельний, 
саме він і його мобільний досі вказа-
ні на офіційному сайті фонду. Хоча в 
групі фонду «ВКонтакті» хлопець має 
зовсім інше ім’я – Костя Демидов – і 
вказує місце проживання – Львів. Але 
це, звісно, ні про що не свідчить. Хоча 
вигляд має дивний. 

Телефонуємо до нього і дізнаємося, 
що він до фонду чи то уже непричет-

ХРОНІКЕР
В Україні на сьогодні зареєстровано 
понад 15 000 благодійних фондів. З 
них реально працюють не більш як 
2000. Для порівняння, у всіх країнах 
Євросоюзу налічується близько 110 
000 благодійних фондів. У Європі 
діє один фонд на 4,5 тис. населення. 
В Україні благодійні організації 
можуть надавати допомогу, яка не 
оподатковується, розміром 1700 
гривень. Усе, що перевищує цю суму, 
оподатковується. Нині на розгляді 
три законопроекти, з прийняттям 
яких благодійна допомога може 
стати суттєвішою, оскільки в 
них передбачено скасування 
оподаткування державою. 

ЛЮДИ ЗІ СКРИНЬКАМИ НА ВУЛИЦЯХ: 
СПРАВЖНЯ БЛАГОДІЙНІСТЬ 
ЧИ УЗАКОНЕНЕ ШАХРАЙСТВО?

ний взагалі, чи то вже не має стосунку 
до його луцького осередку. Та Андрій 
Костельний дає нам номер нового ке-
рівника волинського відділення «Фон-
ду добрих людей». Його звати Тарас 
Озарків, сторінка «ВКонтакті свідчить 
про те, що живе хлопець у Тернополі. 

Тарас Озарків про роботу фон-
ду розповідає охоче й наголошує, що 
вони дуже зацікавлені у висвітленні 
своєї діяльності в засобах масової ін-
формації. 

За його словами, «Фонд добрих 
людей» зареєстрований у березні 2013 
року. В Луцьку ж працює кілька місяців, 
з весни. На сайті фонду вказані пред-
ставництва у 14 містах України: Луцьк, 
Харків, Дніпропетровськ, Одеса, За-
поріжжя, Житомир, Тернопіль, Львів, 
Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава, 
Кривий Ріг, Мелітополь, Черкаси. 

– Не можу сказати, що за цей час 
ми зробили дуже багато, але конкрет-
ні кроки вже зроблено. Насамперед 
передано дітям 1 мільйон 600 тисяч 
гривень. Це по всій Україні. Якщо го-
ворити про Луцьк, то там зібрали при-
близно, може, тисяч 50-60 і передали 
дітям, – розповідає Тарас Озарків. – 
Кожне місто перераховує кошти, і ми 
ці гроші розподіляємо між дітьми. За-
галом уже допомогли більш як двом 
сотням дітей. Але наш фонд не тільки 
збирає кошти на вулиці для цільової 
допомоги важкохворим дітям, ми та-
кож проводимо різні благодійні акції, 
вечірки, концерти, відвідуємо дитячі 
будинки, притулки. Ми також розда-
ємо хліб малозабезпеченим сім’ям та 
пенсіонерам. 

Тарас Озарків визнає: у Луцьку 
поки мають труднощі, оскільки до них 
наразі звернулися по допомогу лише 
батьки однієї дитини. Тому раніше 
збирали кошти на дитину з Тернополя. 

Тобто чіткої установки нема – у Луць-
ку збирати пожертви на лікування 
волинян. Але хлопець переконує: самі 
зацікавлені в цьому. Мовляв, це логіч-
но, та й ті, хто жертвує гроші, більше 
хотіли б допомагати своїм землякам. 

Представник фонду розповідає, 
що органзація спеціалізується насам-
перед на важкохворих дітях. Мовляв, 
у дорослих більше можливостей дати 
собі раду. Хоча, каже, були випадки, 
що допомагали і повнолітнім, також 
перераховували кошти постраждалим 
під час революційних подій.

Активістом у «Фонді добрих лю-
дей» може стати будь-хто, не важли-
вий вік і соціальний статус. А луцьку 
команду називає «ініціативною гру-
пою людей, яка просто захотіла роби-
ти добрі справи». 

– Люди підходять на вулицях і самі 
пропонують допомогу. Дехто стає во-
лонтером, дехто пропонує допомогти 
речами, грошима, – розповідає він. – У 

Луцьку є близько семи людей, які пра-
цюють на вулицях. Кількість людей 
постійно змінюється, приєднуються 
нові. У Луцьку працює молода коман-
да, хоча є міста, в яких працюють люди 
поважного віку.

На запитання про те, яку плату 
отримують активісти, Тарас Озарків 
відповідає виправдовуючись і намага-
ючись пояснити журналісту, що таких 
запитань, мовляв, ставити навіть не 
варто. 

– Насамперед вони є волонтерами, 
і про заробітну плату говорити взагалі 
не можна, – переконує активіст фонду. 
– У нас є дуже велика кількість підпри-
ємців, бізнесменів, які нас фінансують, 
які щомісяця перераховують кошти на 
фонд, щоб ми могли існувати. Ми част-
ково оплачуємо оренду офісів, хоча 
стараємося, щоб нам їх надавали без-
платно. Так само виплачуємо заробітну 
плату працівникам згідно з актом ви-
конаних робіт. На нашому сайті можна 
подивитися, хто нас фінансує. Склада-
ємо волонтерські договори з людьми, 
які у нас працюють. Але, по суті, зарп-
лати як такої вони не отримують, став-
ки чи відсотків немає. Якщо людина 

була на нашій акції з роздавання хліба, 
долучалася до поїздки у дитячий буди-
нок, кілька разів на місяць виходила на 
вулицю для збору коштів, тоді ми на-
прикінці місяця даємо їй компенсацію 
за витрачений час, за хороше діло. Це 
буквально якихось 100-200 гривень, 
але не зі скриньок, а з тих, які нам виді-
ляють бізнесмени. Я не вважаю, що це 
якісь великі гроші і про це можна так 
сильно говорити. Це є волонтерство, 
бо люди роблять хорошу справу. 

ПОЖЕРТВИ ЛУЧАН 
ЗБИРАЄ БІЗНЕСВУМЕН 
ІЗ ХАРКОВА

Також Тарас Озарків розповідає, 
що їхній фонд навіть не витрачає до-
зволених 20% коштів на господарські 
справи. І наголошує, мовляв, усі зібра-
ні гроші віддають хворим діткам.

– Коли на офіс приходить людина 
зі скринькою, там має бути три особи, 
які будуть перераховувати ці гроші. 
Складають акт виконаних робіт і за-
писують кількість купюр та зібрану 
суму. А потім ці гроші відносять у 
банк, – стверджує він. – Це роблять 
самі волонтери, щоб вони самі бачи-
ли, що ці кошти йдуть дітям. А потім, 
коли дають гроші конкретним людям, 
теж складають звітність. Ведеться бух-
галтерія, все законно.

Хай як розхвалює себе та своїх «до-
брих людей» Тарас Озарків, аргументи 
тих, хто давно провадить благодійну і 
громадську діяльність, звучать пере-
конливіше. А якщо не полінуватися 
пошукати в інтернеті інформацію про 
подібні фонди, зокрема про «Фонд до-
брих людей», все стає зрозуміло. 

Засновниця фонду, що збирає по-
жертви і з лучан, має харківську про-
писку. Це така собі бізнесвумен Кари-
на Середа, яка, окрім благодійності, 
займається мережевим маркетингом, 
є однією з керівників, а можливо, і 
співвласників величезної транснаціо-
нальної корпорації «TianDe». Компа-
нія ця торгує косметикою. Харківські 
журналісти прослідкували: практич-
но усі керівники регіональних пред-
ставництв її фонду мають стосунок до 
корпорації «TianDe». Дивне поєднан-
ня комерційної структури та благодій-
ної організації, чи не так?

***
У радянські часи традиція давати 

милостиню почала вмирати. Справ-
жній сплеск благодійності відбувся 
під час Євромайдану і нинішньої ві-
йни з Росією. Українці готові допома-
гати, але людей легко ввести в оману. 
Тому перш ніж кинути кілька гривень 
у прозору скриньку усміхненій панян-
ці, кілька разів подумайте, чи дійде 
ваша допомога тому, хто її справді по-
требує. Не варто збагачувати тих, хто 
під прикриттям благодійності, заяв-
ляючи про бажання врятувати дитяче 
життя, збагачується сам.

Засновниця «Фонду добрих людей», 
харків’янка Карина Середа
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П’ЯТНИЦЯ
29 СЕРПНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

СУБОТА
30 СЕРПНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

НЕДІЛЯ
31 СЕРПНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

«ТЕМНИЙ ЛИЦАР: 
ВІДРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ»

Країна: Великобританія, 
2012. Жанр: фантастика
Режисер: Крістофер 
Нолан
У ролях: Морган Фріман, 
Гарі Олдман, Бен Менд, 
Майкл Кейн, Метью 
Модайн, Крістіан Бейл, 
Джозеф Гордон-Левітт, 
Том Харді, Маріон Коті-
йяр, Енн Хетеуей.

Вісім років тому Бетмен розчинився у нічній тем-
ряві, перетворившись із супергероя на втікача. Після 
того як він прийняв на себе провину в смерті прокуро-
ра Харві Дента, Темний Лицар пожертвував буквально 
усім, що в нього було. Саме так він вирішив з комісаром 
Гордоном, що це буде найкращим варіантом для всіх. 
Брехня діяла, доки злочинний світ був пригнічений ан-
тикримінальним актом Дента. Але щойно з’явилася 
хитра злодійка із загадковим минулим, то ситуація 
кардинально змінюється. Більш небезпечною стає 
і з’ява терориста Бейна, чиє обличчя ховається за 
маскою. Йому вдається розгорнути у Готемі жахливу 
діяльність, змушуючи Брюса Вейна нарешті вийти з 
тіні й покінчити з імпровізованим вигнанням.

«ВІЧНА КАЗКА» 
Країна: Росія, 2013. Жанр: мелодрама 
Режисер: Станіслав Лібін 
У ролях: Валерія Ланська, Микита Звєрєв, Катерина 
Волкова, Тимур Єфременков, Владислав Вєтров, Іван 
Шабалтас, Раміль Сабітов, Владислав Дунаєв, Олеся 
Бикова, Алла Захарова, Марина Зайцева, Віктор Піпа, 
Микола Разуменко. 

Головна героїня Юля працює в банку і підпрацьовує 
співачкою в ресторані. У неї фобія: вона боїться публі-
ки. Юля дуже скромна і чесна дівчина, яка навіть не 
підозрює, який сюрприз приготувала їй доля...

«РОЗПЛАТА ЗА ЛЮБОВ» 
Країна: Росія, 2011. Жанр: мелодрама
Режисер: Михайло Вайнберг 
У ролях: Олександр Голубєв, Поліна Стрельникова, 
Олексій Панін, Анна Михайловська, Андрій Карако, 
Дар’я Бранкевич, Андрій Оліференко. 

Маша приїжджає з міста, щоб допомогти про-
вести сільське весілля. Під час святкування до неї 
грубо чіпляється господар клубу і місцевий багатій 
Семен. Дівчину рятує Саша, який працює на Семе-
на. Саша проводжає Машу до будинку, і незабаром 
їхня ніжна дружба переростає в справжнє сильне по-
чуття...

ТЕЛЕАНОНС

07.10 «Особистий рахунок»
08.35 «Чистоnews»
10.00, 10.35 М/ф «Аладдін»
11.40 Т/с «Свати - 3»
12.45, 13.45 «Сімейні 
мелодрами»
14.45, 15.45 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 3»
20.30 «Сказочная Русь»
21.15 «Анімаційний проект 
Кварталу 95 «Мультибарбара»
21.40 «Вечірній Київ»
23.15 «Світське життя»
00.20 Х/Ф «ЧЕМПІОН»
02.30 «Таємниці генія Шевченка»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 17.45 Новини
07.15 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Аромат шипшини»
11.20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 03.40 Д/с «Склад злочину»
13.30, 14.20 Д/с «Легенди 
радянського розшуку»
14.55 «Судові справи»
15.50 Т/с «Небесне кохання»
18.10 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.20 «Подробиці»
20.40 Т/с «Мисливці за 
діамантами»
01.15 Х/Ф «ЗАЙЦЕВ, 
ЗАПАЛЮЙ!»
02.40 «Мультфільми»

05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.45 Світанок
06.45 Т/с «Таксі»
07.10, 08.00 Т/с «Леся+Рома»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.40 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-6»
12.00, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.25, 16.15, 20.10 Т/с «Літєйний»
18.45, 22.05 Факти. Вечір
22.25 Х/Ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ»
00.15 Х/Ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ-2»
02.00 Х/Ф «ДРАКОНИ І 
ПІДЗЕМЕЛЛЯ»

05.45 «У пошуках істини. 
Катерина Велика: Пристрасть та 
влада»
06.30 Х/Ф «АКСЕЛЕРАТКА»
08.05 Х/Ф «ЧОЛОВІК ДЛЯ 
ЖИТТЯ, АБО НА ШЛЮБ НЕ 
ПРЕТЕНДУЮ»
10.10, 00.15 Х/Ф «ПЕС БАРБОС 
ТА НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС»
10.30, 00.35 Х/Ф 
«САМОГОНЩИКИ»
10.50 Т/с «Принцеса та 
жебрачка»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Національне 
талант-шоу «Танцюють всі!-7»

06.30 Від першої особи
07.25 Ера бізнесу
07.30, 00.30 На слуху
07.40 Сім історичних чудес 
України
08.25 Паспортний сервіс
08.35 Корисні поради
09.00, 21.00, 01.25 Підсумки дня
09.35, 19.45 З перших вуст
09.40, 19.00 Про головне
10.30 Схеми
10.55, 05.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.05 Т/с «П”ять хвилин до 
метро»
13.15 Час-Ч
13.30 М/ф «Як козаки у футбол 
грали»
13.50 М/ф «Як козаки у хокей 
грали»
14.10 Школа Мері Поппінс
14.35 Театральні сезони
15.25 Віра. Надія. Любов
16.30 Х/Ф «ВІДДІЛ УБИВСТВ»
18.15 Euronews
19.50 Дреди епохи
21.25 Шустер LIVE
00.00, 01.00 Підсумки
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.45 ТелеАкадемія
02.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами
03.00 Х/Ф «НАТАЛКА-
ПОЛТАВКА»

06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни 
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/Ф «СТАЛІНГРАД»
14.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
15.25 «Облом UA. Новий сезон»
16.30 Т/с «Міські шпигуни»
19.00 Х/Ф «ТРІО»
22.05 Х/Ф «РОЗВІДКА 2020»
00.00 Х/Ф «ЗАТЯГНИ МЕНЕ У 
ПЕКЛО»
02.00 Х/Ф «ВБИВСТВО В 
ЗИМОВІЙ ЯЛТІ»

07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 19.20 Герої крижаних 
доріг
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Дивовижна Індія
10.30 Екватор
11.30 Створені вбивати
12.20, 17.30 Скарби з горища
13.10 Містична Україна
14.10 Прибульці
15.00, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
20.20, 00.30 Вбивця Земля
22.50 Дика Арктика
23.40 Дика Америка
01.20 Д/ф

05.20, 18.00 Т/с ‘Дворняжка 
Ляля’ (1)
06.05, 13.15 Т/с ‘ОСА’ (1)
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 03.10 
Події
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с 
‘Слід’ (1)
10.00, 21.00, 23.30 Т/с ‘Базікало’ 
(1)
12.00, 19.45 ‘Говорить Україна’
23.00 Події дня
01.35 Х/Ф ‘9 ОЗНАК ЗРАДИ’ (1)
03.55 Срібний апельсин

05.05 Т/с «Красуні в Клівленді»
05.40 Служба розшуку дітей
05.45, 06.55 Kids Time
05.50 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 
Загадка»
07.00, 18.00, 01.20 Репортер
07.05 Т/с «Вся така раптова»
09.00 Т/с «Останній з Магикян»
10.00, 22.05 Т/с «Вороніни»
16.45 Серця трьох
18.20 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
20.50 Проект Перфект
23.30 Х/Ф «ХЛОПЕЦЬ НА ТРЬОХ»
01.25 Х/Ф «ЗВИЧКА 
ОДРУЖУВАТИСЬ»

07.00, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
08.00, 08.25 М/с «Гуфі та його 
команда»
09.00 «Світське життя»
10.05 Х/Ф «ВАГІТНА БАБУСЯ»
14.35 «Вечірній Київ»
16.15, 21.20 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка »
20.15 «Українські сенсації»
00.15, 03.25 Х/Ф «НЬЮ-ЙОРК, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЕ»
02.00, 04.55 Х/Ф «МАФІЯ!»

08.00 «Школа лікара 
Комаровського» 08.35 Д/ф «Поки 
станиця спить. Фільм про фільм»
09.30 «Новини» 10.00 Х/Ф 
«ГАРАЖ» 12.05 Х/Ф «ПОЛИН-
ТРАВА ОКАЯНА» 14.05, 00.45 
Х/Ф «ВІЧНА КАЗКА»
16.05 «Міжнародний фестиваль 
гумору «Юрмала» 18.05 Т/с «Я не 
зможу тебе забути» 20.00, 04.35 
«Подробиці» 20.35 Т/с «Я не 
зможу тебе забути»
22.35 Х/Ф «НАВМИСНО НЕ 
ПРИДУМАЄШ»

07.20 М/ф «Скубі Ду і Меч самурая»
08.45 Зірка YouTube
09.55 Достало!
10.55 Цивільна оборона
11.55, 13.00 Х/Ф «НА ГРЕБЕНІ 
ХВИЛІ»
14.25, 20.10 Т/с «Ліквідація»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
21.55 Т/с «Мисливці за караванами»
01.35 Д/с «Резонансні пограбування 
Великобританії»
03.45 Т/с «Карадай»

06.30 Х/Ф «ДІВЧИНА БЕЗ 
АДРЕСИ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.10 «Зважені та щасливі - 4»
15.30 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-7»
19.00 «Х-Фактор - 5»
22.35 Т/с «Коли ми вдома»
00.45 «Детектор брехні - 6»
01.45 Х/Ф «ТОБІ, 
СПРАВЖНЬОМУ»

06.00 Підсумки
08.05 Шустер LIVE
11.10, 05.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.10 Т/с «П”ять хвилин до 
метро»
12.55 Світло
13.25 Хочу бути
13.45 М/с «Сандокан»
14.40 Околиця
15.05 Українського роду
15.50 Х/Ф «БУДЬ МОЇМ 
БАТЬКОМ»
17.35 В гостях у Д.Гордона. 
Андрій Баль (ч.1)
18.40 Книга ua
19.15 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.40 Д/ф «Нещаслива зірка»
22.10 Моя країна
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи
23.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
00.10 Х/Ф «ГАРНО ЖИТИ НЕ 
ЗАБОРОНИШ»
01.50 «Надвечір’я»

07.15 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.35 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.50 «Облом UA. Новий сезон»
10.30 Т/с «Кордон. Тайговий 
роман»
19.20 ЧУ 5 Тур. Чорноморець 
- Зоря
21.30 Х/Ф «ЗАХИСНИК»
23.30 Х/Ф «ОДИН ПОСТРІЛ - 
ОДНЕ ЖИТТЯ»
01.25 Х/Ф «СТЕРВОЗНІ 
ШТУЧКИ»

06.00 Бандитський Київ
07.00 У пошуках істини
08.40 Герої крижаних доріг
10.30 Полярний ведмідь
12.30 Білий ведмідь
13.30 Дика Арктика
15.30 Далеко і ще далі
18.20 НЛО з минулого
21.00 Очима пінгвінів
00.00 Що? Де? Коли?
00.50 Шукачі

05.25 Т/с ‘Дворняжка Ляля’ (1)
06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 03.20 Події
07.10, 09.15 Т/с ‘Інтерни’ (1)
09.50 Один за сто годин
10.50 Х/Ф ‘9 ОЗНАК ЗРАДИ’ (1)
12.50, 15.20 Т/с ‘Сила Віри’ (1)
17.10, 19.40 Х/Ф ‘НЕДОТОРКА’
22.00 Х/Ф ‘ЦЯ ЖІНКА ДО МЕНЕ’
00.10 Х/Ф ‘ЛЮБЛЮ ТЕБЕ ДО 
СМЕРТІ’
01.50, 04.00 Т/с ‘Мент у законі-3’
04.50 Срібний апельсин

06.00 Нереальна історія
08.10 Ревізор-3
10.00 Ревізор
12.45 Ревізор постшоу
14.10 Уральські пельмені
15.50 Т/с «Вороніни»
18.40 М/ф «Індики: назад у 
майбутнє»
20.45 Х/Ф «СКАРБ АМАЗОНКИ»
23.05 Х/Ф «ШАХРАЇ»
01.00 Х/Ф «ХЛОПЕЦЬ НА 
ТРЬОХ»
02.40 Зона ночі
02.45 25-й кадр

08.00, 08.25 М/с «Гуфі та його 
команда» 09.00 Лотерея «Лото-
забава» 10.10, 19.30, 11.00 «Світ 
навиворіт - 3: Танзанія, Ефіопія» 
12.05 «Ескімоска - 2: пригоди 
в Арктиці» 1 12.10 «Маша і 
ведмідь» 1 12.15 «Анімація від 
pixar» 1 13.25 Х/Ф «ПРИБУЛЬЦІ»
15.40 «Міняю жінку» 17.25 
«Розсміши коміка» 18.25 
«Українські сенсації» 21.00 
Х/Ф «МОСКВА СЛЬОЗАМ НЕ 
ВIРИТЬ» 00.10 Х/Ф «КРЕДЕНС»
02.10 Х/Ф «ВАГІТНА БАБУСЯ»

08.40 «уДачний проект»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
12.00 Т/с «Я не зможу тебе 
забути»
16.00 Т/с «Зозуля»
20.00, 04.05 «Подробиці тижня»
21.55 Т/с «Контужений, або 
Уроки плавання вільним стилем»
02.00 Х/Ф «НАВМИСНО НЕ 
ПРИДУМАЄШ»
03.45 «Мультфільми»

07.45 Анекдоти по-українськи
08.35 Зірка YouTube
09.45 Козирне життя на дачі
10.15 Дивитись усім!
11.15 Х/Ф «ЯГУАР»
13.25 Т/с «Пастка»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. 
ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ»
22.10 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 
ВИМИРАННЯ»
00.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. 
АПОКАЛІПСІС»

06.10 Х/Ф «ТОБІ, 
СПРАВЖНЬОМУ»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Караоке на Майдані»
12.10 «МастерШеф - 4»
15.35 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.35 «Один за всіх»
21.50 «Вiкна-Новини»
23.00 Х/Ф «РОЗПЛАТА ЗА 
КОХАННЯ»
00.50 Х/Ф «ЧОЛОВІК ДЛЯ 
ЖИТТЯ, АБО НА ШЛЮБ НЕ 
ПРЕТЕНДУЮ»

07.20 Від першої особи
07.40 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.05 Дреди епохи
11.10, 05.00 Т/с «МонтеКрісто»
12.10 Т/с «П”ять хвилин до 
метро»
12.55 Православний вісник
13.30 Школа Мері Поппінс
13.45 М/с «Сандокан»
14.15, 01.50 Фольк-music
15.55 «Ще один літній день»
17.15 Соціальні гарантіі
17.30 Театральні сезони
18.10 В гостях у Д.Гордона
19.10 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.40 Перша шпальта
22.10 Моя країна
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.35 Х/Ф «ОДНОГО РАЗУ, 
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ПОТОМУ»
03.00 Телевистава «Камінний 
господар» 1

09.00 «Нове Шалене відео по-
українські»
10.05 «Облом UA. Новий сезон»
10.45 Жіночий амер. футбол
12.00 «Бушидо»
15.00 Х/Ф «СМЕРЧ З 
КОСМОСУ»
16.50 ЧУ 5 Тур. Карпати - 
Металург Запоріжжя
19.15 ЧУ 5 Тур. Дніпро - Ворскла
21.30 «Профутбол»
23.15 «REAL БОДРИТ»
00.00 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДАРЯ»
02.10 Х/Ф «ТРИВОЖНИЙ 
МІСЯЦЬ ВЕРЕСЕНЬ»

06.00 Бандитська Одеса
07.30 У пошуках істини
09.10 Герої крижаних доріг
11.00 Очима пінгвінів
14.00 Дика Арктика
16.00 Далеко і ще далі
18.50 Прибульці
21.30 Полярний ведмідь
23.30 Білий ведмідь
00.30 Акули: кров у воді
02.10 Океан страху
03.00 Летючі щелепи
04.00 Мисливці на акул

06.20 Події
07.00 Таємниці зірок
08.00 Т/с ‘Сила Віри’ (1)
12.00 Х/Ф ‘НЕДОТОРКА’ (1)
15.50 Х/Ф ‘ЦЯ ЖІНКА ДО МЕНЕ’ 
(1)
18.00, 20.20 Х/Ф ‘ПЕРЕЛІТНІ 
ПТАХИ’ (1)
19.00, 03.00 Події тижня
19.55 Події тижня. Спецрепортаж
23.30 Великий футбол
01.20 Т/с ‘Мент у законі-3’ (1)
04.15 Срібний апельсин

08.35 Х/Ф «ІНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
10.00 М/с «Дракони: Вершники 
дурня»
12.00 М/ф «Індики: назад у 
майбутнє»
14.00 Уральські пельмені
15.10 Проект Перфект
16.30 Супермодель по-
українському
18.35 Х/Ф «СКАРБ АМАЗОНКИ»
20.40 Х/Ф «МІСТЕР І МІСІС СМІТ»
22.40 Х/Ф «СКРИНЬКА 
ПРОКЛЯТТЯ»
00.25 Х/Ф «ШАХРАЇ»
02.25 Зона ночі

ВІВТОРОК
22.25

СУБОТА
14.05

НЕДІЛЯ
23.00
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Сергій МАРТИНЮК

«47 РОНІНІВ»   
(США, 2013)
Режисер: Карл Рінш
Кіану Рівз в останні роки не 

вельми тішив своїми персонажа-
ми і їх інтерпретацією на екрані, 
попри свій аж ніяк не пропитий 
голлівудською славою акторський 
потенціал. Натомість відносно сві-
же американське видиво на ниві 
альтернативної історії Японії з до-
брим присмаком фентезі, яскра-
вими спецефектами та дорогою 
картинкою стало приємним винят-
ком. Герой Кіану, трушний архетип 
борця, який проходить різні етапи 
внутрішньої духовної еволюції, бореться з архаїчною сучасністю, 
ворогами, демонами і власною честю. Епічно і видовищно. Можна. 
Для поціновувачів східних мотивів та фентезі піде добре. Тим паче, 
що перед нами один з найкультовіших міфів Японії і чергова спро-
ба його екранізації.

«ОДНА 
МІЛЬЯРДНА
ДОЛЯ»
(США, 2014)
Режисер: Брайян Хоріуті 
Дуже специфічне постапокаліп-

тичне кіно без зомбі та катаклізмів. 
Техногенна катастрофа, яка спіткала 
людство, через призму життя кіль-
кох пар, внутрішній світ яких в мо-
мент біди або остаточно трісне під 
вагою обставин, або змусить наших 
героїв зробити неможливе і тим са-
мим дати світу шанс, подарувавши 
цей шанс своїй любові, яка завжди 
має бути вище від усього. Тонко, по-
етично, драматично і оголено нерво-
во. Масовий глядач не оцінить, але любителям розміреного вдумли-
вого кіно про людей під прицілом психотелескопа має сподобатися. 
Рекомендую!

«ВУЛКАН 
ПРИСТРАСТЕЙ» 
(Франція, Бельгія, 2013)
Режисер: Александр Коффре
Однозначно, одна з ліпших євро-

пейських комедій, що їх я бачив цьо-
горіч, хай як низько критики відгу-
кувалися про стрічку. І хоча картина 
місцями брутальна й груба, як нога 
біля дупи, подекуди це гармонійно 
урівноважується сентиментальністю і 
чистою людяністю. Питомо не голлі-
вудське кіно, тому очікувати від ньо-
го щасливих «хеппі-ендів» не варто,  
міжкадрове навантаження може ви-
датися вам не таким, що вкрай розслабляє. Історія розлученої сімей-
ної пари, яка вирушила в одному літаку на весілля до дочки. Через 
виверження вулкану маршрутна мапа героїв зазнає суттєвих змін, і 
мандри Європою обернуться для наших героїв дуже і дуже насиче-
ним сафарі, в якому вони продемонструють одне одному всі глибини 
власної любові та ненависті. Сповна. Раджу!

«СПІС 
І ГЛІСТРУБ» 
(Данія, 2013)
Режисер: Крістоффер Бое
Екранізація реальної історії відо-

мого магната-плейбоя та його вправ-
ного юриста. Відверте біографічне 
кіно з оголеними геніталіями, бізнес-
кухнею та природою хворобливих 
амбіцій людей. Фільм гідно оцінять з 
часом, а наразі можна смакувати фір-
мове і маловідоме твориво таланови-
того скандинавця, насолоджуючись в 
процесі тим фактом, що про цей скарб 
ще мало хто знає. Чого варте тільки 
змалювання еволюції на перший по-
гляд нічим непримітного юриста, який 
повстав проти податкової системи своєї країни, потрапив за ґрати, 
пробував робити політичну кар’єру, при цьому не зраджував дружину, 
ловив жар-птиць за хвіст, поки жар-птиці не зловили його і не забрали 
з собою. Оплески Бое! Європа що далі, то більше занурюється в тілес-
не, але вперто не забуває про естетику і підтексти.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

КРИВАВА АФРИКА: ПРО ГЕНОЦИД В РУАНДІ
КІНОРЕЦЕ

Ірина КАЧАН

певнена, що для багатьох цей 
фільм стане відкриттям. Може, 
навіть не так сам фільм, як те, 
про що у ньому йдеться. 

Стрічка «Готель «Руан-
да», звісно, торкає, зворушує, 
напружує нерви і надовго 
запам’ятовується. Але це не го-
ловне. Найважливіше – це кіно 
відкриває очі тим, хто в силу 
різних обставин (насмілюся 
навіть сказати в силу інтелек-
туальної обмеженості) не знає 
найтрагічніших сторінок сучас-
ної світової історії. 

Йдеться про страшні по-
дії двадцятирічної давнини у 
африканській країні Руанда. 
Геноцид, під час якого загину-
ло, за даними ООН, близько 
800 тисяч людей всього лиш 
за 100 днів. Усе внаслідок дій 
тимчасового уряду Руанди, що 
прийшов до влади в резуль-

таті військового перевороту у 

квітні 1994 року. Тисячі смертей невинних 
людей, і все через ненависть етнічної біль-
шості, народності хуту, до представників 
етнічної меншини країни – тутсі.

Дивитися це кіно мені було важко, 
хоча жахливих сцен смерті чи катувань 
тут немає. Та команді, яка працювала над 

створенням цього фільму, вдалося пере-
дати той біль і трагедію, яку переживала 
Руанда у 94-му, відтворити страхітливу 
атмосферу. Не знаю реалій цієї африкан-
ської держави, але смію припускати, що 
геноцид цей досі не забутий і не пере-
житий. 

Стрічка вийшла у світ у 2004 році, че-
рез десять років після тих подій, зняли її 
американці. Отримала низку престижних 
світових кіновідзнак, серед яких – кілька 
«Оскарів», «Золотих глобусів» і «Греммі». 
Сказати, що ці нагороди заслужені, – не 
сказати нічого. 

«Готель «Руанда» дивитися не просто 
рекомендую, а навіть наполягаю. І не тому, 
що його зняв якийсь крутий режисер чи 
сам сюжет вражає. А просто тому, аби ви 
знали, що відбувалося в Африці ще зовсім 
недавно. Бо я й не здогадувалася, як вми-
рають люди, коли йшла до першого класу. 
Я й гадки не мала, що десь на іншому кон-
тиненті оскаженілі хуту бігають з мачете в 
руках і вбивають своїх сусідів-тутсі, бо та-
кий клич дав якийсь політичний авторитет 
із державного радіо. 

Історія геноциду в Руанді – це реальне 
жахіття, втілення пекла на землі. Дивно, 
але найбільше вражає не масштабами і 
жорстокістю, а тим, що ці події відбува-
лися у 94-му, після завершення холодної 
війни, в епоху інтенсивної глобалізації, 
інтернету і системи колективної безпеки. 
Дивіться!

У
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«Часто в моїй голові з’являються якісь ідеї, щоб їх не забути – занотовую. Якось давно 
виникло таке слово «Був’є», як поєднання слів «був» і «є», з використанням такого 
стильного українського апострофа. Подумав, що це могло би стати гарною назвою 
для якогось музичного проекту. Щоб не забути, записав це слово на великому 
аркуші паперу, який висів у мене на стіні, саме для того, щоб записувати якісь ідеї, 
плани, проекти. Оце слово кілька років висіло в мене на стіні, а я й не знав, що 
колись так назву свій новий проект».

«Був’є» – сталість буття – був, є, а отже, є великі шанси, що й буде. Був – як основа, 
фундамент, якесь минуле, якась історія. Є – як безперервність існування: зараз – є, 
завтра – є, потім – знову є, і так є постійно, поки є».

Вадим Захарченко – гітара
В’ячеслав Короткий – бас-гітара
Валентин Миронюк – барабани
Сашко Положинський – фронтмен гурту, 
вокал та тексти
Роман Сорока – аранжування та саунд-
продюсування

СКЛАД ГУРТУ

САШКО ПОЛОЖИНСЬКИЙ ПРО СВІЙ НОВИЙ ПРОЕКТ «БУВ’Є»: САШКО ПОЛОЖИНСЬКИЙ ПРО СВІЙ НОВИЙ ПРОЕКТ «БУВ’Є»: 

«Я НЕ МОЖУ СТВОРИТИ ЩОСЬ «Я НЕ МОЖУ СТВОРИТИ ЩОСЬ 
ПРИНЦИПОВО НЕ СХОЖЕ НА «ТАРТАК»ПРИНЦИПОВО НЕ СХОЖЕ НА «ТАРТАК»
Розмовляла Ірина КАЧАН 
Фото Євгена КРЕДЕНЦЕРА 

ідер гурту «Тартак», лучанин Сашко 
Положинський цьогоріч потішив 
своїх шанувальників музичним 

проектом «Був’є». Про нові творчі горизонти 
42-річного музиканта стало відомо у квітні, 
коли він презентував сингл «Не Свари Мене, 
Мамо». А вже на початку серпня гурт «Був’є» 
почули-побачили відвідувачі луцького 
фестивалю «Бандерштат». Сашко не 
приховував хвилювання і попереджав: цей 
виступ міг стати першим і останнім. Та запал 
творити нову музику поза межами рідного 
«Тартака» у Положинського, схоже, ще дужче 
розпалився після «Бандерштату». 

«Є ШАНСИ ДО КІНЦЯ РОКУ 
ВИДАТИ АЛЬБОМ»

– «Бандерштат» переконав тебе, що «Був’є» 
має перспективу?

– Організатори «Бандерштату» виявили нам 
величезну довіру, запросивши виступати в ролі 
хедлайнерів. І ми їх, на щастя, не підвели. Я не 
приховував свого хвилювання перед виступом. 
Та й музиканти хвилювалися. По-перше, ми всі 
разом ще жодного разу не виступали. По-друге, 
я вперше за багато років виступав з абсолютно 
новим колективом, хлопці вперше виступали зі 
мною. І я все-таки є для них певним музичним 
авторитетом, для когось більшим, для когось 
меншим. Тому це для музикантів було додатко-
вим стимулом, аби похвилюватися. Але загалом 
відпрацювали гарно, хоча й неідеально. Най-
більше претензій у мене до себе самого. Я відспі-
вав не так добре, як співав на репетиціях. Утім 
виступом задоволений. 

– Тепер можна очікувати концертів «Був’є» 
в інших містах?

– Періодично виявляється певний інтерес до 
виступів «Був’є» наживо, але поки конкретних 
пропозицій мало. Після виступу на «Бандершта-
ті» ми більше зосередимося на студійній роботі. 
Про сольні концерти говорити рано, оскільки в 
нас ще надто мало пісень. 

– Увесь матеріал ви презентували на «Бан-
дерштаті»?

– Саме так, нині репертуар «Був’є» – це ті 
дев’ять пісень, які ми заграли на «Бандерштаті». 
Усі ці пісні зараз у студійній роботі на різних 
рівнях. 

– Шанувальники чекають, коли ваші пісні 
можна буде послухати в інтернеті, скачати собі 
у плеєр.

– Є шанси до кінця року не тільки записати, 
а й видати альбом. Гарантій нема, і це не є кон-
кретним нашим планом. Але ймовірність така 
є, якщо все рухатиметься такими ж темпами, 
як зараз.

– Задоволені сприйняттям публіки на фес-
тивалі?

– На «Бандерштаті» мені насамперед сподо-
балася реакція публіки. Коли люди уважно слу-
хають усе – це дуже важливо і приємно.

– Тим паче, коли це новий, незнайомий 
слухачу матеріал.

– Власне! З дев’яти пісень люди вісім чули 
вперше. І я відчував цю увагу аудиторії. Для 
мене це величезний внутрішній кайф, коли є 
увага, відчуття. Пробували і підспівувати, і тан-
цювали, і аплодували дуже добре. Тому сприй-
няттям публіки і відгуками, які я почув опісля 
виступу, дуже задоволений. Є люди, які кажуть, 

Л

– «Тартак» планує найближчим часом но-
вий альбом?

– Уже три роки, як вийшов наш останній аль-
бом «Сімка». Я хотів би, щоб за цей час з’явилося 
зо два альбоми. А у нас навіть один поки не на-
кльовується. І я не бачу особливого запалу з боку 
музикантів творити нове. Хоча на це є свої причи-
ни. Серед них і та, що у нашому репертуарі дуже 
багато пісень, які можна грати на концертах ще 
кілька років поспіль. І щоразу, складаючи трек-
лист на виступ, усвідомлюємо, що багато всього 
хочеться заграти, багато пісень публіка дуже лю-
бить і хоче почути на концерті, але втиснути все 
у програму годі. Тому поки я з великим інтересом 
реалізовую себе у «Був’є» і продовжую роботу в 
«Тартаку». А час покаже. 

НА «БАНДЕРШТАТІ» 
ПОРАДУВАЛИ ЛУЦЬКІ 
«ВАЖКОВАГОВИКИ»

– Які загалом враження від цьогорічного 
«Бандерштату»?

– Як на мене, фестиваль пройшов на вищому 
рівні, ніж минулого року. Це свідчить про те, що 
він розвивається. Помітно збільшилася географія 
гостей фестивалю і значно чисельніші делегації 
приїхали з тих міст, які вже бували на «Бандерш-
таті» раніше. Чув багато схвальних відгуків від 
людей, які вперше побували у Луцьку. Вони від-
значають, що завдяки «Бандерштату» відкрили 
для себе Луцьк як гарне місто, де можна приємно 
провести час. А це все-таки певний меседж для 
міської влади.

– А як щодо музичної частини фестивалю?
– Особисто я відкрив для себе ірландський 

гурт «Сruachan», хоча мене зазвичай не чіпляє 
фольк-метал. Музиканти відпрацювали дуже 
професійно. Коли команди такого рівня виступа-
ють на сцені, це відображається на статусі фесту. 
Порадували мене луцькі «КЕТО», «4hours-band» і 
«To Leave A Trace». Українська важка альтернати-
ва в Луцьку дуже потужно представлена. Якби в 
Україні відбувалися великі фестивалі такої музи-
ки, то наші музиканти виступали би там на дуже 
пристойному рівні. І любителі такої музики гарно 
оцінили б те, що вони грають і як грають.

Суто на рівень хедлайнерів можуть претенду-
вати луцький «Фіолет» і херсонський «Роллікс». 
Мені здається, що рівень їхньої популярнос-
ті та нинішніх гонорарів не дотягує до їхнього 
справжнього професійного рівня. Це дуже висо-
копрофесійні колективи з класним репертуаром, 
які могли би бути хедлайнерами багатьох фести-
валів. І головне – пісні, як у «Ролліксів», так і у 
«Фіолету», не про абищо, більшість пісень із гли-
боким змістом, пісні актуальні зокрема і у ниніш-
ній час. Це власне ті гурти, які варто запрошувати 
якомога більше на різні фестивалі, особливо тоді, 
коли постає питання, чи варто взагалі проводи-
ти фестивалі під час війни. Їх варто проводити, 
якщо вони мають такий правильний посил, як 
«Бандерштат», і якщо там виступають такі по-
тужні команди. 

що «Був’є» більше схоже на «Тартак», аніж на 
якийсь окремий проект. Але я сприймаю це як 
належне. Я не можу створити щось принципово 
не схоже на «Тартак». Я собі просто не уявляю, 
який це могло б мати вигляд. 

«ХАЙ ЯКЕ РІШЕННЯ Я УХВАЛЮ, 
ВОНО БУДЕ ПРАВИЛЬНИМ»

– Як шукав музикантів для «Був’є»?
– «Був’є» розпочався зі співпраці з лучани-

ном Романом Сорокою. Він робить аранжуван-
ня, саме він запропонував свою формулу. І під 
цю формулу порадив мені музикантів, з якими 
він хотів би працювати. Задум виявився вдалим. 
І всім музикантам сподобалося. 

– Чому для дебюту вибрали пісню «Не Сва-
ри Мене, Мамо»?

– На той момент, коли ми починали роботу 
над «Був’є», дуже багато пісень було на рівні ідей 
або якихось замальовок. І так співпало, що, коли 
ми були готові презентувати пісню «Не Сва-
ри Мене, Мамо», наближався день народження 
моєї мами. Вирішили об’єднати усе: і презента-
цію «Був’є», і першу пісню, і подарунок мамі. 

– Якою була мамина реакція?
– Мамі сподобалося. І сама пісня, і те, що я 

вигадав такий подарунок для неї. Батьки вже 
давно мені довіряють і особливо не переймають-
ся. Вони знають: хай яке рішення я ухвалю, воно 
буде правильним.

– Народженню проекту «Був’є» посприяв 
твій переїзд до Луцька?

– Перед «Євро-2012» я переїхав з Києва до 
Луцька з таким прицілом, щоб просто пропус-
тити чемпіонат і, можливо, ще кілька місяців 
пожити тут. Оскільки в Києві нема такої робо-
ти, яка вимагає постійної присутності. І ось уже 
2014-й, а я досі живу в Луцьку. Звісно, не палив 
мости до Києва. Але поки абсолютно не шкодую, 
що перебрався до Луцька. Поки я кайфую від 
того, що живу в рідному місті.  

– Київ не став тобі ріднішим за Луцьк?
– А Київ я й не міг би так полюбити. Бо рід-

ним завжди лишатиметься Луцьк. Київ я по-
любив настільки, наскільки можна було його 
полюбити. Але з часом той Київ, який я любив, 
почав змінюватися на гірше. І в сенсі самої місь-
кої логістики, і забудови, і екології, і негативної 
енергетики, яка почала там останнім часом дуже 
сильно концентруватися. Машин суттєво збіль-
шилося, постійні затори. Та й люди стали якісь 
зліші, агресивніші.  

– Що чекає у майбутньому на «Тартак»? 
Хлопці не ревнують тебе до нового проекту?

– Не можна зазирнути в душу кожному му-
зиканту «Тартака». Але «Був’є» розпочався не 
тільки тому, що я переїхав до Луцька. «Був’є» як 
проект народився ще й тому, що в «Тартаку» в 
мене зараз трохи менше навантаження. Зокрема 
й тому, що хлопці не дуже прагнуть робити но-
вий матеріал. А я без цього не можу. Для мене 
творення нового матеріалу є дуже важливим. 
Тому я з величезним інтересом беруся до співп-
раці з різними музикантами. 
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КАРАТЕ

ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ

РІЧКОВО-МОРСЬКЕ ПОПОВНЕННЯ 
«ОЗЕРНОЇ» «ВОЛИНІ»

5 ТУР
29 серпня

Шахтар 19:00 Іллічівець 
30 серпня

Говерла 17:00 Олімпік  
Динамо  19:30 Чорноморець  

31 серпня
Карпати 17:00 Металург З  
Металург Д 19:30 Металіст 
Зоря 19:30 Волинь  
Дніпро 19:30 Ворскла

ВОЛИНЯНИ ПРОЙШЛИ 
УГОРСЬКІ ЗБОРИ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Волинські каратисти, члени Української 
Федерації «Кіокушинкайкан Карате», відвідали 
Угорщину, щоб стати учасниками тренувальних 
літніх зборів OKKH (Oyama Kiokushin karate 
Hungary). Протягом п’яти днів спортсмени 
мали по три тренування на день. Перше вклю-
чало ранкову пробіжку та фізичну підготовку, 
друге – кіхон та ката, третє – роботу в парах та 
куміте (бої).

Для кращої ефективності всіх учасників 
зборів розділили на групи. Окремо проводили 
тренування для збірної Угорщини, які готують-
ся до виступів на турнірах і чемпіонатах. Разом 
з їхніми спортсменами  було запрошено трену-
ватись двох членів української збірної.

У цій найскладнішій групі програма тре-
нувань дещо відрізнялася від звичайної. Во-
линські каратисти розповідають, що більший 
акцент був на загальній та спеціальній фізичній 
підготовці. Багато вправ було спрямовано на 
розвиток швидкісно-силових якостей, коорди-
нації, реакції, витривалості, напрацювань бо-
йових комбінацій. Кожне тренування супрово-
джувалося використанням різного інвентарю.

В останній день організатори провели кю та 
дан-тести.

КОВЕЛЬСЬКІ 
ВЕСЛУВАЛЬНИКИ 
ПРИВЕЗЛИ «СРІБЛО»

Представники вищих навчальних закладів 
з 21 країни стали учасниками VІ Чемпіонату 
світу з веслування на байдарках і каное серед 
студентів, який завершився в столиці Білору-
сі Мінську. Волинь представляла пара каное-
двійки Юрій Вандюк та Андрій Рибачок. До 
скарбнички національної збірної хлопці покла-
ли дві срібні медалі, вдало виступивши на дис-
танціях 500 і 1000 метрів. 

У загальнокомандному заліку українська 
збірна, яка завоювала чотири нагороди (дві 
срібні та дві бронзові) посіла сьоме місце. А 
цьогорічними чемпіонами світу стали госпо-
дарі регати – білоруси, у яких 13 золотих, одна 
срібна та шість бронзових нагород. Друге міс-
це у студентів з Польщі. Третіми були чеські 
спортсмени.

Павло ФІЛОНЮК

ерші чотири матчі нового чемпіонату 
позаду, команди «розсілися» на відпо-
відних своєму рівню місцях в турнір-

ній таблиці, попереду пауза, викликана мат-
чами на Кубок України, а потім і національних 
збірних, тому саме час проаналізувати, з яки-
ми здобутками підійшла луцька «Волинь» до 
цього рубежу. Вони, здобутки перших мат-
чів, є віддзеркаленням трансферної політики 
клубу, адже влітку команду покинули шість 
гравців основного складу, ще один (Майкл 
Бабатунде) повернувся травмованим і цими 
днями готується до продажу в один з євро-
пейських клубів. Відтак від якості заявкової 
кампанії залежала й гра «Волині».

Отож, у червні – липні з «Волині» пішло шес-
теро стовідсоткових гравців основного складу. 
З кимось не продовжили чи розірвали старий 
контракт (Шершун, Скоба, Масло, Гошкодеря), 
хтось не захотів його продовжити (Шиков), а 
хтось просто втік у Японію (Рамон Лопес). Бра-
зилець другий рік поспіль не повертається до 
Луцька, користуючись тим, що «Волинь» невчас-
но платить йому зарплату. Але цього разу Рамон, 
здається, «влип», бо лучани знайшли юридичну 
зачіпку, аби японський клуб не зміг наразі його 
належно зареєструвати. Ще один легіонер – ніге-
рієць Бабатунде – на чемпіонаті світу травмував-
ся, після мундіалю отримав запрошення грати в 
Європі, але все ж повернувся до Луцька і чекає за-
кінчення трансферного вікна, аби дізнатися про 
свою долю. Баба хоче грати в Європі, але не про-
ти, аби «Волинь» щось заробила на його трансфе-
рі. Міг не повернутися до Луцька й один з лідерів 
команди Ерік Бікфалві. Румун не прибув на збо-
ри, але в останній момент (за тиждень до чемпіо-
нату) «розкаявся» і був заявлений за «Волинь». 

НІЧОГО СОБІ «ПІДЛАТАЛИ!»
Отож, «Волинь» мусила латати центральну 

вісь, з якої пішли відразу чотири виконавці. 
І треба сказати, що команда підсилилася вліт-

ку дуже і дуже конкретно. Стосовно придбань 
клубу, то подейкували дуже багато, половина 
прізвищ ймовірних новачків кудись вивітрилася. 
Серед кандидатів були й досить відомі Шарпар 
та Кузнецов. Кажуть, що стосовно них сторони 
не зійшлися у фінансах. Прикметно, що УСІ но-
вачки «хрестоносців» – це або орендовані гравці, 
або ж ті, кого лучани взяли як вільних агентів, 
тобто гроші за них не платили, забиваючи у гра-
фу майбутніх витрат тільки зарплату гравців. 

Поповнення головної команди озерного 
краю виявилося річково-морським. Із «Таврії», 
яка канула в Лету, прийшов досвідчений півза-
хисник Олег Гуменюк, з «Севастополя» – захис-
ники Євген Новак та Сергій Воронін. Збори у 
Хорватії «відкатав» Івіца Жуніч, останнім клу-
бом якого був польський «Тихи». Із іменитого 
бразильського «Флуміненсе» Кварцяний «відко-
пав» Маріотто Даніло Дос Сантоса. Його назва-
ли «другом Неймара», адже 18-річний нападник 
похвалився фотками з гравцями збірної Брази-
лії (в тому числі з Неймаром) під час спарингу 
юніорської збірної з пентакампіонами. Віталій 
Кварцяний анонсував з’яву Маріотто, дуже спо-
дівався на нього, і в Луцьку заговорили про з’яву 
заледве не «нового Майкона». Бразилець задо-
рогий для купівлі, тому його у «Флуміненсе» 
орендували. 

Але основний кадровий наголос «Волинь» 
зробила на оренду гравців «Дніпра». Відразу 
п’ятеро «дніпрян» приїхали до Луцька: Руслан 
Бабенко, Валерій Федорчук, Олександр Кобахі-

ЧИМ КОМАНДУ «НАКАЧАТИ», ТАК ВОНА Й ЗАГРАЄ

П

дзе, Євген Бохашвілі та Олександр Сваток. Усі 
вони – гравці із іменем, шкода тільки, що оренда 
– справа непостійна й «Дніпро» зможе уже взим-
ку відкликати частину футболістів. Крім того, не 
вдалося залишити Кварцяному в команді Сер-
гія Кравченка. Він пройшов із «хрестоносцями» 
майже усі збори, але після «вибрику Ротаня» дні-
пропетровці були змушені підстраховуватися у 
центрі поля, тому повернули Кравченка в свою 
команду. Ротань все ж повернувся у «Дніпро», 
але й Сергія у «Волинь» не спровадили. 

Отож, інша риса кдарової революції у «Воли-
ні» – продовження «українізації» складу. Із дев’яти 
нових облич – сім українських. У цьому сенсі лу-
чани явно у прем’єрлігівському тренді літа 2014 
року. Із України від війни втікають легіонери, тому 
наші клуби роблять ставку на власних гравців.  

НЕДОСКЛАДЕНИЙ ПАЗЛ
Чи не всі новачки «Волині» вже встигли бути 

задіяними в матчах Прем’єр-ліги. Звісно, не всі 
зіграли з однаковим успіхом. Найкращі вражен-
ня від Бабенка, Жуніча і Кобахідзе. Першого на-
віть викликали до молодіжної збірної України, 
другий потрохи стає новим Ванче Шиковим, 
третій багато працює на фланзі атаки, загострює 
гру. Не в оптимальних кондиціях поки Федорчук, 
можливо, через те, що грає не на улюбленій пози-
ції флангового гравця, а в центрі поля. Є помил-
ки у Вороніна, не можемо оцінити гру Новака та 
Гуменюка, бо вони зіграли тільки один повний 
матч. Програє боротьбу за місце в основному 
складі тільки Бохашвілі. Сваток ще не встиг зі-
грати, а бразилець Маріотто мусить збагнути, у 
який чемпіонат потрапив, адже грати на «чистих 

«Волинь» вкотре виручили фанати. На гру 
команди було важко дивитися, а от ультрас 
влаштували спочатку банерне шоу, а згодом і 
феєричне фаєр-шоу.

м’ячах» в Україні йому захисники не дадуть. Утім 
мало хто сумнівається в таланті Дос Сантоса – 
він і першим доторком вміє обробити та обігра-
ти, і стартова швидкість при ньому. 

Ігровий пазл нової команди Кварцяного до 
кінця не склався. Контури видозміненого внаслі-
док з’яви нових гравців пазла проглядаються, але 
малюнок трохи мутний, не всі «пазлики» притер-
лися один до одного. Як наслідок – тільки один 
виграний поєдинок та три програші. Утім, якщо 
за дві поразки – від «Дніпра» у Луцьку та «Чор-
номорця» в Одесі соромно бути не може, то до-
машні 0:2 від «Карпат» викликали ступор… Гра 
проти «левів» розчарувала й закрила роти опти-
містам, які пророкували «Волині» в цьому сезоні 
з таким складом заледве не місце в шістці… 

Були й суб’єктивні причини у двох останніх 
поразках – в Одесі судді не помітили чистий гол 
Матея, а в Луцьку – пенальті на Федорчуку, при-
чому арбітр Іванов перебував за три метри від 
епізоду.   

Чи чекати кадрових змін від «Волині» у най-
ближчі десять днів, які залишилися до закін-
чення «трансферного вікна»? Нові імена навряд 
чи побачимо, радше навпаки – частина гравців, 
на яких Кварцяний не робитиме ставку в сезо-
ні, може піти в оренду у клуби першої чи другої 
ліги, аби хлопці мали ігрову практику. 

У ГОСТЯХ В «УКРНАФТИ»
«Волинь» найближчими днями помандрує 

до сумської Охтирки. Там відбудеться матч 1/16 
Кубка України з місцевим «Нафтовиком». Ця 
стадія змагань включає тільки один матч, а якщо, 
дасть Бог, лучани повернуться з перемогою, то 
1/8, ¼ та ½ фіналу складатимуться з поєдинків 
удома і в гостях. 

Цікаво, що «Волині» знову може не пощасти-
ти із арбітрами. Річ у тому, що на гру в Охтирці 
Комітет арбітрів на чолі з Колліною призначив 
головним Андрія Кузьміна. Це доволі цікава осо-
бистість в суддівському корпусі. У 2011 році він 
дуже різко перейшов із статусу судді першої ліги 
в когорту елітних арбітрів. Але влітку 2013 року 
Кузьміна позбавили права судити в УПЛ після 
того, як він запиячив перед грою 1-го туру «Тав-
рія» – «Зоря». Відтоді Кузьмін працював на мат-
чах першої і другої ліг. 

Що вигадають судді щодо «Волині» цього 
разу, побачимо вже 23 серпня. У суботу о 18.00 
«хрестоносці» зіграють в Охтирці. Тамтешній 
«Нафтовик-Укрнафта» наразі зірок з неба в пер-
шій лізі не хапає, але зумів виграти в останньому 
турі у сильної кіровоградської «Зірки» 2:0.

М Команда І В Н П PМ О
1 Шахтар 4 4 0 0 10 - 1 12
2 Дніпро 4 4 0 0 8 - 0 12
3 Динамо 4 3 1 0 7 - 2 10
4 Чорноморець 4 2 2 0 8 - 3 8
5 Металіст 4 2 0 2 4 - 4 6
6 Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
7 Зоря 4 1 1 2 2 - 3 4
8 Металург З 4 1 1 2 3 - 5 4
9 Металург Д 4 1 1 2 3 - 5 4

10 Карпати 4 1 1 2 4 - 7 4
11 Олімпік 4 1 1 2 1 - 9 4
12 Волинь 4 1 0 3 2 - 5 3
13 Говерла 4 0 2 2 3 - 5 2
14 Іллічівець 4 0 1 3 5 - 10 1

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
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АНЕКДОТИ

КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

овоєнний Луцьк відновлювався 
повільно. А про розвиток стали 
говорити взагалі лише в другій 

половині 1950-х років. За генеральним 
планом 1952 року, у місті мали спорудити 
дуже масштабний та видовищний ансамбль, 
який мав складатися із трьох вузлових пунктів 
– майдан з будівлею Обкому, центральний 
парк і оглядовий майданчик з виглядом на 
старе місто. Цікава деталь того генплану – він 
передбачав встановлення пам’ятника Йосипу 
Сталіну на місці, де нині стоїть монумент Тарасу 
Шевченку.
Наприкінці п’ятдесятих років цю ідею втілили 

в життя, проте вже без Сталіна – час був 
інший. Одним із архітекторів, які працювали 
над впорядкуванням майдану, був Ростислав 
Метельницький. З новозбудованого 
майданчика відкривався краєвид на пам’ятки 
старої частини міста. Весь архітектурний 
комплекс споруд і самого майдану відображав 
архітектуру так званого сталінського 
ампіру. Радянські зодчі взяли цей стиль для 
будівництва не тільки адміністративних споруд. 
У Луцьку цей стиль найкраще реалізовано саме 
на прикладі обкомівських будинків. Уже пізніше, 
у шістдесяті, спорудили великий пам’ятник 
Леніну. Майдан, оточений навколишніми 

будівлями, назвали майданом Леніна.
Саме тут упродовж не одного десятиліття 
проводили паради, демонстрації, мітинги. 
Навпроти приміщення Обкому ставили сцену 
з високим п’єдесталом, на якому збиралися 
керівники обласних і міських структур партії. Під 
час парадів учасники мали рівнятися на них.
Ті часи давно відійшли в минуле. Сьогодні на 
місці Леніна стоїть фонтан, а перед входом 
у приміщення – пам’ятник Тарасу Шевченку. 
Саму ж головну обкомівську будівлю у 1990-х 
роках віддали під університет, який зараз має 
назву Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки.

П

  
У всьому світі, коли хакери зламу-

ють блог якогось політика в соціальних 
мережах, то починають писати там усі-
ляку маячню. І тільки в Росії — правду, 
якої всі так давно чекали.

  
Дружина поїхала до своєї мами.
На істеричну батьківщину.

  
Відпочиваю на морі. Звернув увагу 

на те, що громадяни, які наполегливо 
готувалися до пляжного сезону в тре-
нажерних залах і фітнес-клубах, на море 
чомусь не приїхали.

  
Тільки в Росії, об’їжджаючи яму на 

дорозі, можна заїхати в інше місто.
  

«Миротворчі війська РФ» — це за 
змістом те саме, що й «Берегова охорона 
Сомалі».

  
Медицина ХХІ століття: пришива-

ють відірвані кінцівки, клонують орга-
ни, вирощують штучну шкіру... А плас-
тир, щоб не відклеювався, зробити не 
можуть!

  
– Тьотю Катю, а Вася вийде?
– Ні, Вася під амністію не потра-

пив...
  

На російській митниці:
– Зброю, наркотики, їжу везете?

  
Іспити – це коли раптово починаєш 

вірити в Бога, прикмети, удачу, долю і 
талісмани.

  
Ніколи не думав, що доведеться хо-

дити на фільми жахів, щоб відпочити від 
новин.

  
На турецький пляж приходить му-

жик із Нижнього Тагіла і п’яним голо-
сом репетує: «Здєсь кто-нібудь па-русскі 
гаваріт ващє?!»

Увесь пляж в один голос: «Ні!»
  

Дякую Тобі, Боже, що я не москаль! І 
дякуйте, москалі, що я не Бог...
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ОВЕН (21.03-20.04)
Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

Можуть виникнути складнощі в роботі з бюро-
кратичними інстанціями. Не варто конфлікту-
вати, краще вдатися до перевірених «маленьких 
хитрощів» та «оптимізації». Увечері доведеться 
затримуватися на роботі.  

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Микола Собуцький (13 травня 1961 р.)

Цього тижня не варто сперечатися і втягувати 
себе в конфлікт, будьте мудрішими. Зорі зачаро-
вано дивляться на вашу поведінку й тільки зітха-
ють: піти з крісла варто було раніше.

БЛИЗНЯТА (22.05-21.06)
Сашко Положинський (28 травня 1972 р.)

Зміните думку про «героїв України» – інколи 
життя встигає за піснею. Отримаєте пропозицію 
від давнього партнера. Не варто поспішати, по-
трібно перевірити всю інформацію, щоб уникну-
ти втрат – ваш новий проект ще не набрав сальця 
успіху.  

РАК (22.06-22.07)
Юрій Лобач (27 червня 1976 р.)

Будуть корисними фізичні вправи, лазня із сухою 
парою, сон, пити треба менше, корисним буде 
хіба червоне вино – воно замаскує біло-сині пля-
ми в біографії під фіолетові в крапинку. Зазирніть 
в автопарк друзів – там також є багато корисних 
дрібничок для АТО.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ігор Коцан (14 серпня 1960 р.)

Можуть виникнути складнощі під час поїздок. 
Варто стежити за документами, є ризик крадіжок 
або пожежі. Утримайтеся від підписання доку-
ментів. Радьтеся із найближчим колом, кимось 
незабаром доведеться жертвувати заради поря-
тунку більшості.  

ДІВА (24.08-23.09)
Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)

Цей день варто присвятити плануванню та об-
говоренню нових ідей. Переконуватимете босів, 
аби вони знову підтримали вас. З політикою за-
кінчено, на спорті не заробиш, можливо, варто 
повернутися у бізнес? Помиєте свою репутацію.  

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Олексій Златогорський (14 жовтня 1977 р.)

Лаври Шлімана й далі не даватимуть спокою. 
Ері «гробокопателів» прийшов на зміну декаданс 
«чорних археологів». Вони відволікатимуть увагу 
від чистої і світлої науки. На сході люди в погонах 
згадають усіх «бонавентур» добрим словом.  

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Олександр Кралюк (25 жовтня 1971 р.)

Боги війни і миру ще довгий час стоятимуть по-
між Скорпіонами. Переможе ваша сталева воля і 
характер. Є імовірність короткого перепочинку, 
аби зализати рани. У старі чвари не влазьте – з 
ними й без вас розберуться друзі.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вадім Максимов (8 грудня 1971 р.)

Настав час для реалізації ваших творчих пла-
нів. У другій половині тижня варто поговорити 
з керівництвом про отримання додаткового фі-
нансування. Ймовірна філологічна криза – дове-
деться розпрощатися із всіма крапками над «і». 

КОЗОРІГ (22.12-20.01)
Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Талант використовувати бодай найменший при-
від для ефективного піару не полишить Козоро-
гів. Але намагайтеся виявляти наполегливість у 
діалозі з партнерами, щоб домогтися потрібного 
рішення. До речі, давно ви нічого не переплива-
ли. Задумайтеся, літо втікає з-під ластів!

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Іван Сидор (31 січня 1944 р.)

Усі імперії коли-небудь падають. Ваша, здавало-
ся б, мала вкотре реінкарнуватися, але у кота за-
кінчилися всі життя. Не намагайтеся пересліду-
вати вашого персонального Атіллу – він тільки 
виконує волю історії. 

РИБИ (20.02-20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

Тиждень пасивний і невдалий, час випробувань 
та прозорості. Припиніть спорадичні рухи «лю-
дини у футлярі», пов’язані з кармічним кодом 
чиновника. Відпочивайте, вгомоніться, не робіть 
різких рухів. 

Написав Свирид Опанасович, 
опубліковано на http://repka.club/

ід зараз пакує воза в Донецьку 
область, але щитає нужним ще 
сьогодні висказацця по поводу 

проанонсірованной встречі в Мінську, 
яку планірують на 26 серпня.
Ху*ло вислало Пороху пріглашеніє зу-
стрітисця в Мінську при двох сєкундан-
тах – там ще мають бути Лукашенко і На-
зарбаєв. Учитуючи, шо компанія не дуже 
сімпатічна, дід рекомендував Пороху воз-
дєржаться від зустрічі з Ху*лом, з яким по 
великому рахунку нема про шо говорити, 
бо воно недоговороспособне і больне. 
Порох діда не послухався, на зустріч со-
гласився, но бере з собою трьох своїх сє-
кундантов: Високого Представника ЄС з 
питань безпеки і зовнішньої політики Ке-
трін Ештон, Віце-президента Єврокомі-
сії – Комісара з питань енергетики Гюнте-
ра Оттінгера і Комісара з питань торгівлі 
Карла де Гухта.
Харашо, каже дід, раз таке діло, проаналі-
зіруємо даний розклад сил і попробуємо 
спрогнозувати, шо можна ожидать від та-
кої зустрічі. 
ХУ*ЛО
Він ініціатор встречі, йому й перве слово. 
Стартова позиція ізвесна - вкрав Крим, 
підпалив Донбас, із-за нього збито ма-
лазійський «Боїнг», обложен со всєх сто-
рон матюками і санкціями, пользуєцця 
любов’ю і обожанієм оболванєнной рус-
совати, а также нєнавистю українців та 
презренієм прогресивного людства.
Шо буде требувать: нємедлєнно оста-
новить АТО; начать переговори з сіпа-
ратістами. Ху*ло, відімо, предложить по-
среднічеські міротворчеські послуги єслі 
Порох согласиться на а) федєралізацію; 
б) особий статус Донбаса і Луганщини 
в составі України, но зі своїм бюджетом, 

Д
російською мовою, своїми правоохрані-
тєльними органами і т.д. 
Чим буде угрожати: продолженієм кро-
вопролітія на востоке з перспектівой 
«винуждєнного ввода міротворческіх сіл 
на Юго-Восток».
Шо предложить взамен: пообіщає по-
пробувать повліяти на сіпаратістов, шоб 
ті прекратили огонь і перестали збивати 
українські самольоти. 
УКРАЇНА
Саме розумне – з порога обозвати всі 
предложенія Ху*ла повною ху*ньою, за-
явивши, шо Україна вообще сумніваєц-
ця в способності Ху*ла адекватно оціню-
вати реалії і, зокрема, впливати на своїх 
воєнних і на сіпаратістов. Які, за слова-
ми того ж Ху*ла, йому не подчіняюцця. 
Намекнути, шо Ху*ло пользуєцця нена-
дьожними істочніками інформаціі, а всі 
помощніки Ху*ла дурять, бо бояцця гово-
рити правду.
Дальше Порох з металом в голосі має за-
явить, шо АТО – ето внутрішня пробле-
ма України, ми проводитимемо її до по-
вного унічтоженія терористів. І нехай 
Ху*ло свого носа у внутрішні діла Украї-
ни не пхає.
А вот про економіку можна поговорить. 
Первоє – Угода про асоціацію буде ра-
тифікована у вересні. Етот вопрос не об-
суждаєцця. 
Обсуждаєцця другий вопрос – запро-
ваджувати Україні санкції проти Росії чи 
воздєржаться. Чи запроваджувати част-
ково. Ми тут підготували пакет санкцій і 
якраз думаємо: запроваджувати чи пока 
воздержаться?
Да, ми знаємо, шо санкції боляче вда-
рять по українській економіці. Но і по 
Ху*лостану они вдарять нє менєє болєз-
нєнно. І єслі Європа пошла на убитки та 
об’явила Ху*лостану разні пакети санкцій, 

то Україні їх запровадити сам Бог велів. 
Україна може подумать і даже воздєржать-
ся от нєкоторих санкцій, но при условії – 
Ху*ло нємедлєнно прекращає поддєржку 
сіпаратістов і прочно закриває ту ділян-
ку кордону, яку контролірують сіпаратіс-
ти. По сіпаратістах, єслі они лізтимуть на 
кордон, можна стрілять на пораженіє. Фо-
тографії унічтоженних погранічніками РФ 
сіпаратістов можуть нєсколько см’ягчить 
позицію Києва щодо санкцій.
Кроме того, Ху*лу предписуєцця не вмі-
шуватися в діла СНГ і не питацця викину-
ти Україну з режима свободной торговлі. 
Тєм болєє, кроме Росіі в СНГ єсть нєма-
ло стран, заінтересованих у продовжен-
ні нормальних економічних отношеній з 
Украіною і они не бояться асоціації Укра-
іни з ЄС. При цих словах, Порох має мно-
гозначітєльно подивитися на Назарбаєва 
і на Лукашенка. Потом опять перевести 
твьордий погляд на Ху*ла.
Вопрос газа – виносимо це питання за 
рамки наших переговоров, нехай дого-
ворюються господарюючі суб’єкти, но 
при нєпосредственном участії Європей-
ського Союза, заінтєресованого в бес-
перебойном транзиті голубого топліва. 
Правда містер Оттінгер? Тут містер Оттін-
гер має енергійно закивати головою по-
ддержуючи сказане Порохом.
І вообще, Ху*ло, єслі ти думаєш, шо я оце 
тут буду прогибацця під тебе, то ти оши-
баєшся. Бо мені додому вертатися, а там 
мене жде Народ. Який вніматєльно сте-
жить, про шо ми тут пиздимо. Мене сюда 
і так ледве отпустили – Свирид Опанасо-
вич оно вже лома полірує. Так шо ізвіні, 
дарагой, мені додому пора. В мене война, 
єслі ти не в курсє. Армія жде приказов. 
СТОРОНА ЄС
Сторона ЄС представлена трьома вер-
ховними комісарами, які мало шо будуть 
понімати в тих переговорах, но їм це і 

не нада. Порох їх бере з собою в 
качестве статістов-сєкундантов, 
шоб вони бути свідєтєлями разго-
вора, і шоб потом ніхто не пиздів, 
шо Порох шото злив. Наскільки дід 
знає всі троє січас сумлінно готують-
ся і будуть всячеськи подигрувати По-
роху. Ну, нехай подигрують, єслі змо-
жуть. В любом случаї не помішають.
КАЗАХСТАН І БІЛОРУСЬ
А вот ето уже інтєреснєє. Блять, хто 
коли міг подумать, шо Лукашенко буде 
в Мінську зустрічати прибуття сразу 
трьох єврокомісаров? І виступатиме 
голубом міра і стабільності в регіоні. От 
кому, блять, подфартило.
Якщо хтось думає, шо Білорусь і Казахстан 
вірні сателіти Ху*ла і во всьому йому по-
магатимуть, шоб нагнуть Пороха, то ето 
ошибка. Ху*ло нужен і Лукашенкові і На-
зарбаєву нє болєє чем стабільний істочнік 
дєшових ресурсов, постоянних фінансо-
вих вліваній і огромний ринок збуту біло-
руських та казахстанських товарів. І для 
них чим Ху*ло слабіше, тим лучче. Дід уве-
рен, шо коли Ху*лу об’являють очеред-
ні международні санкції, Лука і Назарбаєв 
тут же обмінюються радосними смсками. 
З другой сторони, може показатися, шо Бі-
лорусь і Казахстан заінтересовані в уході з 
ринка СНГ мощної української економіки. 
Но ето не так. Україна, Білорусь і Казахстан 
конкурують в дуже невеликому сегменті 
проізводімих товаров. Благодяря успадко-
ваному від СССР регіональному розподілі 
виробництв, економіки наших стран ско-
ріше доповнюють одна одну. Кроме того, 
єслі Білорусь і Казахстан закриють перед 
Україною свої ринки, Україна автоматич-
но зробить то же самоє. А втрачати укра-
інський ринок не хочуть ні білоруси, ні ка-
захстанці. Так шо і тут надєжди Ху*ла на 
безоговорочну поддєржку со сторони 
Мінська і Астани довольно наївні.

Порох просто об’язан грамотно іспользу-
вать протіворечія між Ху*лостаном з од-
ной сторони і Казахстаном та Білоруссю 
з другой. І в етой связі дід рекомендував 
би Пороху виступать в дальнєйшем по-
средніком і лобістом Білорусі та Казах-
стану перед Європейським Союзом. Дід 
географію трохи знає і припоминає, шо 
Західно-Казахстанська область целіком, а 
Актюбинська та Атирауська області час-
тічно розташовані в Європі. І таким обра-
зом, в Казахстана є всі підстави установи-
ти особливі стосунки з ЄС. Чим Казахстан 
менш європейська країна, аніж Туреччи-
на? Нічим. 
Січас Казахстан зажатий між Ху*лостаном 
і Китаєм. Чого б нам не помогти братньо-
му казахстанському народу установить 
особі отношенія з ЄС? Канєшно, не за 
просто так. Дід уверен, шо з казахстанця-
ми всігда можна договориться.
В общем, давай, Порох, думай як відсік-
ти від Ху*ла всіх возможних союзників. 
Ху*ло должен остацця на міровій сцені 
одін-одіньошенєк, голий і жалкий.
А ще дід застерігає Пороха, шоб він на 
всякі красіві обіщанія не купувався. А 
главне – не уєдінявся з Ху*лом для дво-
сторонніх переговорів. Всі контакти По-
роха з Ху*лом мають бути на виду.
Давай, Петя, удачі тобі.

iky.lubarta
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ОТНОСІТЄЛЬНО ПРЕДСТАЯЩЕЙ ВСТРЕЧІ В МІНСЬКУ
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