ОЛЕКСАНДР ІРВАНЕЦЬ:
ЕЦЬ:
«ПИСЬМЕННИК, ЯКИЙ
КИЙ
ІДЕ У ПОЛІТИКУ,
ДУЖЕ ШВИДКО
СТАЄ ЦІЛКОВИТИМ
М
ТВОРЧИМ
ІМПОТЕНТОМ»
стор.

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ
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РАДИКАЛЬНІ МЕСНИКИ ПОБИЛИ
9
ВОЛИНСЬКИХ КОМУНІСТІВ
стор.

МІСЦЕ ДЛЯ АВТО

КОРУПЦІЯ

«Я ПАРКУЮСЬ,
ЯК МУДАК»

А ЩОБ ТАК НЕ БУЛО, У ЛУЦЬКУ ПОЧАЛИ
НАВОДИТИ ЛАД ІЗ ПАРКОВКАМИ
стор.

4

ПОЛІТИКА

ЧОРНІ СХЕМИ ДЛЯ
БЛАКИТНОГО ПАЛИВА

стор.

10

ГІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ
ТРЕТЬОГО
МАЙДАНУ
УКРАЇНА НЕ
ПЕРЕЖИВЕ.
КРАЇНА
ПЕРЕЖИВЕ,
А ДЕРЖАВА
– НІ
стор.

8

2
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ЗАКУПІВЛІ

НА ВОЛИНІІ
НА ЛІКИ ДЛЯ
ЛЯ
ХВОРИХ З
ТРАНСПЛАНТОВАНОЮ НИРКОЮ
ВИТРАТИЛИ МАЙЖЕ
700 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Управління охорони здоров’я Волинської
облдержадміністрації закупило для
Волинської обласної лікарні ліки для хворих з
трансплантованою ниркою на суму 694 455,68 грн.
Про це йдеться у «Віснику державних закупівель»
від 21 листопада 2014 року.
Переможця торгів визначили 4 листопада, ним
стало ТзОВ «Фармадіс», зареєстроване в Київській області. Протягом 2014 року з цим товариством медичні
заклади України уклали вже 37 угод на суму понад 40
млн грн.
Зазначимо, що лікарня отримала три пропозиції
конкурсних торгів: від ТзОВ «Компанія «Укроптпостач» (на 695 093,079 грн), ТзОВ «БаДМ - Б» (на 663
446,87 грн) та ТзОВ «Фармадіс» (на 694 455,68 грн).
Однак, як йдеться у звіті про результати проведення торгів, у ТзОВ «БаДМ-Б» пропозиція конкурсних
торгів не відповідала умовам їх документації, тож було
ухвалено рішення укласти договір з підприємством,
яке запропонувало найнижчу ціну.
Моніторинг державних закупівель фінансується
міжнародним фондом «Відродження».

ЩОБ УНИКНУТИ ПРОБЛЕМ

НА ВОЛИНІ
ЗАКЛИКАЮТЬ
ВИРОБЛЯТИ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
КОДИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ
Щоб не створювати стресових ситуацій,
податківці Волині закликають батьків виробляти
ідентифікаційні коди дітям заздалегідь.
По реєстраційні номери для своїх неповнолітніх дітей цього року до податкових інспекцій Волині звернулися 5996 батьків, повідомляє прес-служба головного
управління Державної фіскальної служби у Волинській
області.
Інформацію про всіх неповнолітніх платників податків за заявою їхніх батьків чи опікунів внесено до
Державного реєстру фізичних осіб.
«Потреба в реєстраційному номері облікової картки платника податків в учнівської молоді виникає
щоразу, як тільки дитина вирішила вступити до спеціального чи вищого навчального закладу, або за інших життєвих обставин», – наголошують у ГУ ДФС в
області.
А вже незабаром нагода скористатися реєстраційним номером випаде старшокласникам шкіл та випускникам середніх навчальних закладів під час реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Отож, щоб не створювати стресових ситуацій для
дітей, ГУ ДФС у Волинській області звертається до
батьків усіх учнів-старшокласників з проханням подбати заздалегідь про реєстраційний номер облікової
картки платника податків.
Усі роз’яснення щодо заповнення документів можна отримати у Центрах обслуговування платників при
податкових інспекціях області.
Картку платника податків з наданим реєстраційним номером виробляють упродовж п’яти наступних
днів.

ПРИ ПОГОНАХ

H

ачальник управління
МВС на Волині
Петро Шпига днями
представив особовому
складу двох своїх заступників
– Анатолія Петрушина та
Анатолія Шумика.

У МІЛІЦІЇ ВОЛИНІ –
НОВЕ КЕРІВНИЦТВО
управління громадської безпеки УМВС.
Представляючи заступників
особовому складу обласного
управління міліції, Петро Шпига відзначив, що в історії волинської міліції вперше склалася
ситуація, коли керівні посади в
управлінні посіли волиняни.
До слова, новий керівник
віднині і у курсантів Волинського училища професійної
підготовки працівників міліції.
Ним став підполковник міліції
Ігор Приймак. Перед призначенням він займав посаду заступника начальника Шацького
райвідділу міліції.

Як повідомляє прес-служба
волинської міліції, підполковника
міліції Анатолія Петрушина наказом МВС України призначено
першим заступником начальника,
начальником слідчого управління
УМВС. До цього Анатолій Степанович був заступником начальника слідчого управління УМВС.
Своєю чергою, Анатолій
Шумик очолив блок міліції
громадської безпеки. Перед
призначенням на посаду заступника начальника УМВС Анатолій Павлович був начальником

АМБІТНИЙ ЗАДУМ

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СТУДЕНТСЬКЕ МІСТЕЧКО
ЗАМІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
На території колишньої військової
частини на вулиці Володимирській
у Луцьку хочуть збудувати сучасне
студентське містечко.
Це питання розглядали на засіданні виконавчого комітету Луцької міськради 20 листопада. Члени виконкому підтримали проект
рішення про затвердження детального плану
території цієї земельної ділянки під так званий Науково-технічний парк Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки.

ЕКОНОМРЕЖИМ

Нині у луцькій мерії працюють над
проектом бюджету міста на 2015 рік.
Робота ця, кажуть чиновники, дається
непросто, адже коштів завжди бракувало,
надто нині.

Архітектор Андрош Бідзіля поінформував присутніх про об’єкти, які буде зведено
на місці колишньої військової частини. За
його словами, це цілісний комплекс, де студенти зможуть не лише навчатися і проживати. Тут буде розміщено навчальні корпуси,
адміністративне приміщення, спортивні зали
та басейн, два гуртожитки на дві тисячі місць,
житло для професорсько-викладацького
складу тощо. Це буде сучасний об’єкт.
На думку міського голови Миколи Романюка, це дуже цікавий проект. І, як зауважив
мер, якщо його вдасться реалізувати, то у

Луцьку буде сучасна наукова база. Він подякував народному депутату України Ігорю
Палиці, який виділив чималі кошти на розроблення проектної документації.
Микола Романюк зазначив, що у разі реалізації задуму місто Луцьк зможе стати новим науковим центром. Він наголосив, що
над цим проектом працювали тривалий час.
Міський голова мав розмову з ректором Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігорем Коцаном, який
повідомив про можливість залучення коштів
ЄС на реалізацію проекту.

МЕР ЗА ЗМЕНШЕННЯ
ШТАТУ ПІДЛЕГЛИХ

Міський голова Микола Романюк під
час оперативної наради 25 листопада наголосив на потребі залучення додаткових
коштів у інфраструктуру Луцька. Мовляв,
ситуація із бюджетом складна, грошей бракує, часто управління подають нереальні
цифри.
Попри це, бюджет обласного центру на
наступний рік уже сформовано. Однак, за
словами мера, якщо новий склад Верховної
Ради проголосує за зміни до Бюджетного кодексу, то дохідна частина місцевих бюджетів
формуватиметься по-новому.
«Але не варто сподіватися на значне
збільшення бюджету розвитку. На цей рік
він становить 42 мільйони гривень. У наступному році, згідно з прогнозами, особливо не
збільшиться», – розповів міський голова.
Микола Романюк додав, що дуже потрібні кошти на реконструкцію дитячих садочків на вулицях Чехова та Декабристів, аби
їх знову могли відвідувати діти. На це треба
близько десяти мільйонів. Також потрібні
кошти на будівництво каналізаційної мережі на Вересневому (орієнтовно 17 мільйонів)
та на Малоомелянівському масиві (близько
восьми мільйонів). Окрім цього, треба ко-

шти на ремонт доріг, дворів, садочків та інших об’єктів.
Звернув увагу луцький мер і на реалізацію міських програм, які свого часу затвердили депутати міської ради. За його словами, секретар міськради Сергій Григоренко
проаналізував їх і виявив 15 програм, які
практично недієві, оскільки не фінансуються. Тому Микола Романюк доручив своїм
заступникам проаналізувати усі ухвалені
програми та подати пропозиції щодо доцільності їх фінансування у наступному
році.
Наголосив міській голова й на оптимізації структури виконавчих органів міської ради. Романюк зауважив, що на сесію
міської ради, яка відбудеться у грудні цього року, підготовлено проект рішення про
реорганізацію низки управлінь. Зокрема,
за його словами, перші зміни торкнуться
управління капітального будівництва, економіки, містобудування та архітектури, департаменту ЖКГ.
Микола Романюк при цьому наголосив,
мовляв, чисельність штатних працівників
міської ради ніколи не збільшували, а лише
проводили роботу задля оптимізації.

ÍÎÂÈÍÈ
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СЛАВА ГЕРОЯМ!

Н

Виготовлено стенд зі стійких до погодних умов матеріалів. Він замінив банер з фотографіями людей, які загинули на Майдані.
Виготовила його рекламна агенція «Факторія». Кошти на це було спрямовано з міського бюджету.

РІШЕННЯ
Депутати Луцької міської ради
в ході сесійного засідання
26 листопада ухвалили
рішення про погодження
проекту землеустрою щодо
встановлення меж міста
Луцька.
За словами секретаря міської ради Сергія Григоренка,
проект розроблено відповідно
до Земельного Кодексу України.
«Цьому передувала велика
робота, документ погоджено з
десятьма сільськими радами,
які межують із Луцьком. Потому його затвердили Луцька та
Ківерцівська районні ради. Після розгляду і ухвалення міською
радою він має пройти державні

3

З «ЛНР» ЗАМІНУВАЛИ ЛМР?

НЕБЕСНУ
СОТНЮ
УВІЧНИЛИ
У ФОТОСТЕНДІ
апередодні першої річниці початку
Революції Гідності, яку відзначали 21
листопада, у центрі Луцька відкрили
фотостенд світлин Героїв Небесної Сотні.
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У ЛУЦЬКУ – ЧЕРГОВА
ІМІТАЦІЯ ТЕРАКТУ

Розташування вирішили не змінювати.
Як і раніше, місце вшанування українських
героїв – стіна Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. Люди і далі приносять сюди
квіти, свічки й просто зупиняються, проходячи повз, віддаючи шану патріотам, що поклали життя заради України.
За словами луцького мера Миколи Романюка, на меморіалі, біля могили Василя

Мойсея, встановлять пам’ятний знак волинським героям Майдану, де викарбують імена
наших земляків, які загинули під час Революції Гідності.
Окрім того, у мерії планують оголосити
конкурс на кращу ідею пам’ятного знака для
вшанування загиблих військовослужбовців
під час виконання завдань у зоні АТО. Його
встановлять на меморіальному комплексі
«Вічна Слава».

Ранок понеділка 24 листопада для луцької мерії
та міліції почався телефонним дзвінком, яким
повідомили, що приміщення Луцької міської
ради заміновано. Відтак цього дня, починаючи
з 11 години, в муніципалітеті працювали не
чиновники, а правоохоронці. Як повідомив у
коментарі інтернет-виданню «Волинські новини»
заступник Луцького міського голови Юрій
Вербич, дзвінок надійшов у міськвідділ міліції, і
вже звідти мерію повідомили про обов’язкову
евакуацію працівників.

ЛУЦЬК МАТИМЕ НОВІ МЕЖІ

експертизи для затвердження
Волинською обласною радою та
Верховної Радою України», – пояснив Григоренко.

НОВІ ОБЛИЧЧЯ ВЛАДИ

У ВОЛИНСЬКІЙ
ОДА – НОВІ
РАДНИКИ
ГОЛОВИ
Очільник обласної адміністрації
Володимир Гунчик під час
понеділкової оперативної наради
24 листопада представив громаді
своїх нових радників. Згідно з
розпорядженням голови ОДА,
на ці посади потрапили Вадим
Дудко, Володимир Козак, двоє з
щойно звільнених голів районних
державних адміністрацій: ексголова Любешівської ОДА Олег Кух
та колишній керівник Турійської
РДА Леонід Марчанин.
А керувати контактами ОДА зі
ЗМІ буде журналістка Світлана Головачук (останнє місце роботи –
«Волинська газета»), яка, ймовірно,
очолить прес-службу облдержадміністрації.

Згідно із документом, загальна площа земель міста
Луцька в проектних межах становить 4023 гектари та 17 сотих.

До території міста додається ще
62 гектари.
Сергій Григоренко каже: важливо встановити межі міста, щоб
не виникало спірних питань із сусідами щодо благоустрою, освітлення, озеленення, прибирання
сміття чи снігу тощо.
Міський голова Микола Романюк вважає це рішення історичним для міста, адже врегулювання земельних правовідносин між
сусідами є дуже важливим для
життя громади. Він подякував
усім, хто працював над проектом
землеустрою, зазначивши, що навіть обійти 76 кілометрів меж міста – справа непроста.

ЧИЯ ПРАВДА?

ЗЛОВЖИВАННЯ
«КАРАБАСА-БАРАБАСА»
ЧИ ПЕРЕДВИБОРЧЕ
ПОЛЕ ЧУДЕС?
У Луцьку знову згадали про ТЦ «Буратіно»:
мешканці будинку, до якого, власне,
і прибудували цей торговий центр,
скаржаться на надто буремні нічні розваги
під їхніми вікнами. Якщо відлуння від гулянь
відвідувачів «Карабаса-Барабаса» не вщухне
– точніше, якщо міська влада нарешті не
відповість на скарги цих людей чимсь, окрім
відписок, мешканці будинку на Винниченка,
25 можуть вдатися до перекриття
дорожнього руху.
Міський голова Микола Романюк сам
згадав про цю проблему. Втім роботу розважального закладу під самісінькими вікнами
квартир він проблемою не вважає. Під час
останньої оперативної наради 25 листопада мер прокоментував ситуацію, про яку
мешканці сумнозвісного будинку знову
нагадали громадськості кількома днями
раніше, під час засідання міськвиконкому.

Микола Ярославович вважає, що це питання виносять на обговорення тільки тому,
що наближається чергова передвиборча
кампанія – адже не секрет, що співзасновником центру, який виріс під вікнами в цих
людей, є Володимир Романюк – син міського голови.
«Я вважаю, що використовувати дітей
– це підло», – звернувся, своєю чергою, до
громадськості чинний міський голова. Втім
мешканці, точніше, співвласники будинку
на Винниченка, 25 кажуть, що вже півроку б’ються за свій спокій – відтоді, як про
старти будь-яких виборів ні в кого взагалі
не було чіткої впевненості.
Відтак батько одного з власників «Буратіно» вважає ситуацію піаром, не сприймаючи це як проблему. Чи погодяться з таким
трактуванням люди, які щодня бачать, як
працює бізнес його сина, стане зрозуміло
з часом.

Для чого це було зроблено, з’ясовуватиме слідство. Зі слів Юрія Вербича, озвучено було лише те,
що телефонували з Луганська. Для безпеки лучан
під час роботи у мерії правоохоронців та саперів, які
прибули за викликом, не тільки евакуювали всіх з
приміщення, а й перекрили вулицю. Втім вибухівку в
Луцькраді не знайшли. Як уточнив начальник Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ігор
Муковоз, експерти-вибухотехніки ретельно перевірили будівлю та не виявили жодного небезпечного
предмету.
Таким чином, бешкетування поки що невідомої
особи внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Хто повідомив про псевдозамінування державної установи, встановлюють.

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

ТРОЛЕЙБУСНИЙ БУМ:
РОГАТИХ НА ВУЛИЦЯХ
ЛУЦЬКА БІЛЬШАЄ
Усе більше лучан віддають перевагу
електротранспорту, стверджують у Луцькому
підприємстві електротранспорту.
Як повідомляють у луцькій мерії, ЛПЕ постійно
працює над збільшенням надходжень та кількості
користувачів послугами екологічно чистого транспорту.
Планомірне збільшення щоденного випуску тролейбусів на маршрути міста з 29 у січні цього року до
38 у жовтні зумовило ріст кількості платних пасажирів – з 258 тисяч у січні до 633 тисяч у жовтні. До кінця
року керівництво тролейбусного підприємства планує
довести щоденний випуск тролейбусів на маршрути
до 42 одиниць.
Крім того, з 25 липня 2014 року на маршрутах
15 та 15а курсують лише тролейбуси. Ефективність
роботи на цих маршрутах щомісячно зростає, наголошують в ЛПЕ. А це свідчить про збільшення пасажиропотоку на цих маршрутах. Водночас вони є
економічно та екологічно вигідними проти використання автобусів.

ÍÎÂÈÍÈ

Хроніки ЛЮБАРТА
27 листопада 2014 року

ПІЛЬГИ

СКОРИСТАЙТЕСЯ
СВОЇМ ПРАВОМ
ЗЕКОНОМИТИ
НА КОМУНАЛЦІ
З 1 липня 2014 року для посилення
соціального захисту громадян в умовах
здорожчання вартості житловокомунальних послуг урядом запроваджено
новий вид державної допомоги –
компенсацію додаткових витрат на
оплату комунальних послуг. Передбачено
надання компенсації на оплату послуг
газопостачання, централізованого
опалення та централізованого постачання
гарячої води.
Право на отримання компенсації мають
сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував
величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що
визначається як сума прожиткових мінімумів
для кожного зареєстрованого у житловому
приміщенні члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. У випадку надання інформації про відсутність доходів у будь-кого з
працездатних членів сім’ї за будь-який місяць,
до розрахунку приймається дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Величина прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць встановлена Законом України
«Про Державний бюджет України на 2014 рік»
і становить: для дітей віком до 6 років – 1032
гривні; для дітей віком від 6 до 18 років – 1286
гривень; для працездатних осіб – 1218 гривень;
для осіб, які втратили працездатність – 949
гривень.
Розмір компенсації розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії) після підвищення цін і
тарифів на комунальні послуги та розміром
відповідного платежу, який сім’я сплачувала
до зміни вартості послуг. Компенсація призначається з місяця звернення до завершення опалювального періоду 2014-2015 років.
Якщо заявник не оплачує комунальні послуги (крім випадків, пов’язаних із затримкою
виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка
підтверджується відповідними документами),
надання компенсації припиняється. Заявник
набуває право на подальше призначення компенсації після сплати заборгованості, яка виникла за період отримання компенсації. Крім
того, надання компенсації припиняється, якщо
громадянин приховає або надасть недостовірні
дані, на підставі яких призначена допомога.
Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні/будинку
(заявник), надає наступний пакет документів:
заяву; довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб; довідки про доходи
затвердженого зразка кожної зареєстрованої
особи (крім непрацюючих пенсіонерів).
При поданні документів також треба
пред’явити паспорт та ідентифікаційний номер
кожної зареєстрованої в помешканні особи.
З питань отримання компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг
жителям міста Луцька потрібно звернутися
до департаменту соціальної політики Луцької
міської ради (просп. Волі, 4а), його філії (вул.
Бенделіані, 7), пунктів прийому громадян при
ЖЕК № 8 ЖКБ (пр-т Соборності, 23) та ЖКП
№ 11 (вул. Федорова, 9). Консультації надають
за телефонами: 28-41-61, 26-59-61.

МІСЦЕ ДЛЯ АВТО
Алла САДЕЦЬКА

П

роблемою паркування автомобілів
на вулицях українських міст не
здивуєш нікого. Будьмо відвертими,
люди звикли до таких «порядків», тому водії
дозволяють собі заїхати на тротуар, газон, а
то й заблокувати шлях ще комусь.
У Луцьку з паркуванням не все так складно,
як у великих містах, однак проблема
актуальна. І з року в рік зі збільшенням
кількості машин на вулицях потреба її
розв’язання зростає.

«Я ПАРКУЮСЬ, ЯК МУДАК»

А ЩОБ ТАК НЕ БУЛО, У ЛУЦЬКУ ПОЧАЛИ НАВОДИТИ ЛАД ІЗ ПАРКОВКАМИ
В обласному центрі Волині цим опікується
комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс».
Цьогоріч наводити лад на вулицях Луцька узялися всерйоз. І от на останній сесії Луцької міської ради 26 листопада навіть ухвалили важливе
рішення, визначивши перелік земельних ділянок
для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.
Згідно з цим рішенням, передбачається виділити 24 ділянки, де невдовзі облаштують паркувальні майданчики. Йдеться про вулиці Градний Узвіз, Винниченка, Ковельську, Глушець,
Плитниця (Замкова площа), Драгоманова, Огієнка, Кривий Вал, Кравчука, Карпенка-Карого,
Замкову, Конякіна, Дубнівську, проспекти Волі
та Відродження.
За словами директора КП «АвтоПаркСервіс» Тараса Баса, який водночас є депутатом

Луцької міськради і входить до групи «Новий
Луцьк», невдовзі після цього рішення буде
проведено конкурс на визначення суб’єктів
господарювання, що надаватимуть послуги
з паркування автомобілів. Вони ж сплачуватимуть до міського бюджету паркувальний
збір. Орієнтовно ця сума становитиме більш
як один мільйон гривень. За його словами, на
цих майданчиках встановлять паркомати, за
допомогою яких водії вноситимуть плату за
стоянку.
На думку обранців громади, цей крок дасть
змогу впорядкувати паркування автомобілів на
вулицях міста. А до того ж, що не менш важливо, це – можливість додатково наповнювати
міський бюджет.
Міркують у «АвтоПаркСервісі» і над запровадженням платного в’їзду на територію

Старого міста. Наразі, каже Тарас Бас, фахівці
розробляють відповідну документацію. Такі
зміни, переконує він, принесуть прибуток на
мільйони гривень. У всякому разі, нині група
експертів розробляє концепцію облаштування
платних парковок у історичній частині Луцька.
І цілком можливо, що в’їзд у Старе місто зроблять платним.
«На Замковій площі авто паркують безплатно. Так, аби перекрити дорогу між вулицями
Замковою і Данила Братковського, потрібно 30
тисяч гривень для розробки проекту дорожнього руху в Старому місті», – каже Бас.
Подібну практику успішно застосовують у
Кам’янці-Подільському. Там, зауважує Тарас
Бас, в’їзд у історичну частину міста платний.
Виручені кошти спрямовують на реконструкцію архітектурних пам’яток.

ПОЧУТИ ЛЮДЕЙ

ПРОБЛЕМА

ДОЛЮ АВТОРИНКУ
ВИРІШУВАТИМЕ ГРОМАДА

ЛУЧАНИ
ПРОТЕСТУЮТЬ
ПРОТИ АВТІВОК
БІЛЯ ГІМНАЗІЇ

22 грудня у Луцьку планують провести
громадські слухання щодо функціонування
авторинку. Так вирішили депутати Луцької
міської ради 26 листопада.

За словами секретаря Луцької міської ради
Сергія Григоренка, свого часу авторинку було
надано шість гектарів землі, та він давно вийшов
далеко за межі згаданої території.
«Зараз несанкціонований продаж автомобілів
відбувається на вулиці Єршова до перехрестя з
вулицею Карбишева, що створює перешкоди руху
транспорту цими вулицями. Враховуючи розташування поряд з вулицею Єршова нафтобази,
електричної підстанції, низки установ і організацій, в разі аварії або надзвичайної ситуації хаотичне скупчення автотранспорту на проїжджій
частині може призвести до серйозних наслідків»,
– пояснює депутат.
Незаконний, по суті, авторинок забруднює
навколишню територію, процес продажу і купівлі

Біля луцької гімназії №4 імені
Модеста Левицького, що на
проспекті Волі, водії регулярно
порушують правила паркування і
створюють аварійні ситуації.
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автомобілів відбувається в неналежних умовах.
У дні проведення авторинку (четвер і неділя) до
Луцька додатково заїжджає понад 5000 авто, що
погіршує екологічну ситуацію в місті, призводить
до збільшення кількості дорожньо-транспортних
пригод.
Крім того, не створено елементарних побутових зручностей для покупців та продавців автотранспорту, а після завершення продажу автомобілів у четвер і неділю навколишня територія
забруднюється побутовими відходами.
Сергій Григоренко вважає, що для ухвалення
правильного рішення важливо послухати думку
громади, тож запропонував провести громадські
слухання щодо функціонування авторинку.
На думку заступника міського голови Тараса
Яковлева, вирішити, як впорядкувати торгівлю на
авторинку, треба із врахуванням думки підприємців. За його словами, є щонайменше кілька шляхів
розв’язання цієї проблеми.

Про це заявив депутат Луцької
міської ради Роман Романюк під час
сесії Луцької міської ради 26 листопада, зачитавши звернення від лучан,
що мешкають біля школи. Громада
вимагає забезпечити виконання правил дорожнього руху на цій ділянці
дороги.
«Зранку, в час пік, поблизу четвертої гімназії люди несанкціоновано паркують свої автівки. Це призводить до аварійних ситуацій»,
– зауважив він.
Депутат звернувся також до начальника міського відділу міліції
Ігоря Муковоза з проханням навести
лад на цій ділянці дороги й провести
профілактичну роботу з батьками,
які привозять дітей на навчання.
«Пішоходам там небезпечно,
адже водії часто паркуються впритул до переходу і цим самим обмежують видимість водію, який може
не побачити пішохода і здійснити
на нього наїзд», – наголосив Роман
Романюк.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

1 ГРУДНЯ
УТ1

06.00, 00.25 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 18.30,
21.00, 01.30 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30
Спорт
06.50, 07.25, 07.40, 08.25 Гість
студії
07.35 Країна on line
08.45 Телемагазин
09.00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15.05 Вікно в Америку
15.35 Книга ua
16.00 Euronews
16.15 Х/Ф «ПАРТІЯ В ШАХИ»
18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.00 Про головне
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Х/Ф «САЛДАТИКИ»
22.15 Д/ф
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
01.50 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «СХІДНИЙ ВІТЕР З
ДОЩЕМ»

ВІВТОРОК

2 ГРУДНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.25 Ера будівництва
07.40 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.40, 19.00, 04.20 Про
головне
10.15 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.45 Утеодин з Майклом
Щуром
11.40, 22.15 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Хочу бути
14.05 Казки Лірника Сашка
14.15 Моя країна
14.40 Фольк-music
15.55 Euronews
16.15 Т/с «Сержант Рокка»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
03.00 Телевистава «Чорна
Пантера та Білий ведмідь» 1

Хроніки ЛЮБАРТА
№34 (197)
1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40, 14.15 «Шість кадрів»
10.35 «Міняю жінку - 8»
12.20 «Хоробрі серця»
14.45 Х/Ф «НЕ МОЖЕ БУТИ!»
16.45, 03.50 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.25 Т/с «Корольок пташка співоча»
20.30 «Секретные материалы
- 2014»
21.20 Т/с «Свати»
22.30 «Гроші»
23.30 «Сказочная Русь»
00.30, 04.15 Т/с «Болота 2»
03.05 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.05 «Маски-шоу»
06.30 Т/с «Мерлін-2»
10.30 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ.
ЕПІЗОД 6 - ПОВЕРНЕННЯ
ДЖЕДАЯ»
13.30 Х/Ф «ОСТАННЯ
СПРОБА»
17.30 «Люстратор 7.62»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
18.50 14 Тур ЧУ. Днепр Металлург Д
21.30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22.00 Х/Ф «ІМІТАТОР»
00.00 Х/Ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2:
ІНШИЙ БІК»
01.55 Х/Ф «ТРОЯНСЬКИЙ
СПАС»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.25 Т/с «Корольок пташка співоча»
22.30 «Територія обману»
23.35 «Мультибарбара»
00.30, 04.10 Т/с «Болота 2»
03.00 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Маски-шоу»
06.40 «Убойне відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Розшук»
19.00 Т/с «Чужий»
22.00 Х/Ф «ІМІТАТОР: ОСТРІВ
ПРИВИДІВ»
23.55 Х/Ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3»
02.00 Х/Ф «ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ
ЛЮБОВ»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Сліпий
розрахунок»
13.55, 14.20 «Судові справи»
15.15 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.40 Т/с «Господа-товарищи»
23.00, 03.35 Т/с «Собача
робота»
00.55 Х/Ф «ЦІНА СТРАХУ»
02.40 Д/ф

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50 Діти для Гітлера
08.40 Вражаючі кадри
10.30 Далеко і ще далі
11.30 Таємне життя тварин
12.20, 18.20 Смертельна
зустріч
13.10, 22.50 Шукачі
неприємностей
14.10, 19.10 Мисливці за
зміями
15.00 Таємниці вермахту
16.40, 01.20 Правила життя
17.30 Мегаспоруди
20.10 Секретні території
22.00 Секрети звичайних
речей
23.40 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Господатоварищи»
11.50, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.45 «Судові справи»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
23.00, 03.20 Т/с «Собача
робота»
00.55 Х/Ф «НА ЧУЖІЙ СМУЗІ»
02.25 Д/ф

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50 Війна: помилка імперії
08.40 Вражаючі кадри
10.30 Далеко і ще далі
11.30 Таємне життя тварин
12.20, 18.20 Смертельна
зустріч
13.10, 22.50 Шукачі
неприємностей
14.10, 19.10 Мисливці за
зміями
15.00 Останні дні Гітлера
16.40 Правила життя
17.30, 22.00 Мегаспоруди
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
03.50 Невероятные мгновения
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СТБ
05.35 У пошуках істини
06.20 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
07.10, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.00 Х/Ф «ОКСАМИТОВІ
РУЧКИ»
12.00 Х/Ф
«ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
13.50 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Куб - 5»
22.35 «Детектор брехні - 6»
00.05 «Один за всіх»
01.15 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00 Події тижня з Олегом
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.40 Події
09.15, 13.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00 Х/Ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
КОХАНОГО»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
21.00 Т/с «Лягавий 2»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «МІНЯЮЧИ
РЕАЛЬНІСТЬ»
02.25 Щиросерде зізнання
03.45 Х/Ф «ОДИНАКИ»

СТБ
05.50 У пошуках істини
06.30 «Вiкна-Новини»
07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00, 23.45 Х/Ф «МАМОЧКА
МОЯ»
13.45 «Битва екстрасенсів 13»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
22.45 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
03.00 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 13.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00 Т/с «Лягавий 2»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Ковбої»
02.15 Щиросерде зізнання
02.50 Т/с «Дорога в
порожнечу»
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ICTV
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Світанок
05.55, 19.15 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Зірка YouTube
10.55 Х/Ф «МАЛАВІТА»
13.40 Х/Ф «ЛЕОН»
16.10 Х/Ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.20 Х/Ф «ДАЛЛАСЬКИЙ КЛУБ
ПОКУПЦІВ»
02.25 Х/Ф «УБИВЦЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
05.57 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00 ШОУМАНІЯ
08.15 Ревізор-4
11.05 Страсті за Ревізором
12.15 Т/с «Молодята»
15.10 Х/Ф «ЗНАРЯДДЯ СМЕРТІ:
МІСТО КОСТЕЙ»
18.00, 02.05 Репортер
18.20, 01.25 Абзац!
19.00 Стажисти
20.10 Т/с «Вороніни»
20.50 Супермодель по-українськи
23.30 Х/Ф «ВІДГАДАЙ, ХТО?»
02.10 Х/Ф «ДЕННИЙ ДОЗОР»
04.20 Т/с «До смерті гарна-2»
05.05 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ICTV
04.20, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
04.50 Світанок
05.50 Свобода слова
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Зірка YouTube
10.40, 16.50 Т/с «Брат за брата»
13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.30, 16.20 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Чужий район»
23.15 Х/Ф «КОЛОМБІАНА»
01.15 Голос Америки
01.20 Х/Ф «ДАЛЛАСЬКИЙ КЛУБ
ПОКУПЦІВ»
03.15 Т/с «Тринадцятий»
03.55 Т/с «Військовий шпиталь»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
05.57 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 01.00 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.20 Ревізор-4
11.10 Страсті за Ревізором
12.40 Т/с «Щасливі разом»
15.55, 22.00 Т/с «Молодіжка-2»
16.55, 21.00, 23.05 Т/с
«Вороніни»
18.20, 00.05 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3
01.05 Х/Ф «НАПАД НА 13-У
ДІЛЬНИЦЮ»
02.45 Т/с «До смерті гарна-2»
04.15 Зона ночі
05.25 25-й кадр

ЗІРКОВІ НОВИНИ
СТУПКА-МОЛОДШИЙ
ПРО НАРЕЧЕНУ БАТЬКА:
«КОХАННЯ – ЗЛА ШТУКА»

Tablo ID

А

ктор Дмитро Ступка поділився думками з приводу молодої пасії свого батька Остапа, про яку
стало відомо зовсім нещодавно. У програмі «Світське
життя» Ступка-молодший заявив, що не може нічого
радити батькові в особистому житті. Дмитрові прикро, що черговий шлюб татка розпався.
«Звичайно, що це не дуже добре, коли сім’я розвалюється. Я це знаю по собі, тому що батько з моєю
мамою розлучився, коли їм було дуже мало років. Така
справа, якщо люди не можуть існувати разом, якщо
якісь постійні суперечки, або там ще щось, навіщо
стосунки перетворювати на роботу? Якщо йому так
краще – дай Бог йому здоров’я, хай живуть собі і кохають одне одного», – поділився онук Богдана Ступки.
На запитання, чи не бентежить його молодий
вік обраниці батька, Дмитро відповів: «Ну що, таке
буває, любов – зла штука».
Крім того, хлопець зізнався, що спочатку не вірив
у серйозність стосунків батька зі студенткою.
«…Але потім усе зрозумів, коли вони почали
жити разом… Я ж не можу нічого сказати, батько є
батько, це його справа, він щодо свого особистого
життя рішення ухвалює сам», – зауважив Дмитро.

ХЛИВНЮК РОЗПОВІВ,
ЧОМУ «БУМБОКС»
ПРИНЦИПОВО НЕ
СПІВАЄ У РОСІЇ
espreso.tv

З

а словами лідера гурту «Бумбокс», рік, що минає,
– один із найскладніших у його житті і додав, що
ніяк не може себе змусити виступати у Росії.
«Це не позиція гурту. Це позиція нас як громадян,
як патріотів. Я не можу поїхати зараз. Хочу, але не можу.
Тому що іде війна. На мою країну напали. Звісно, люди
звертаються, люди хочуть, щоб відбувалися концерти.
І я сподіваюся, що ця війна мине, віртуальні «вони»
ввімкнуть знову на дружбу народів і колись це загоїться.
Не тому, що мені буде зручно давати знов концерти. Я не
думаю, що тепер це буде зручно. А для того, щоб люди
помирилися. Це дуже важливо», – запевнив Хливнюк.
Нагадаємо, раніше українська співачка, кримчанка Джамала і соліст групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк презентували пісню і кліп, зібраний з кадрів
Революції Гідності.

ЧЕННІНГ ТАТУМ
ПОБОРЕТЬСЯ ЗА «ОСКАР»
segodnya.ua

З

ахідні ЗМІ переконані в тому, що актор Ченнінг
Татум може опинитися в числі номінантів на премію «Оскар» в 2015 році. Як наголошується, він став
справжнім відкриттям фільму «Мисливець на обличчя», в якому виконав роль олімпійського чемпіона
з рестлінгу Марка Шульца. Слід зауважити, що для
Ченнінга Татума це може бути перша номінація на
найпрестижнішу премію у світі кінематографа.
Примітно, що в числі номінантів на «Оскар»
можуть виявитися також і його напарники по фільму
– актори Стів Карелл і Марк Руффало. До слова,
інформація про те, що Стів Карелл буде номінований,
шириться вже досить давно.
З цієї трійки на «Оскар» був номінований свого
часу лише Марк Руффало – за роль у фільмі «Дітки в
порядку».

КІНОНОВИНИ
ТОП-5 ПРЕМ’ЄР ГРУДНЯ
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«Джон Уїк» – американський трилер від режисера
Девіда Лейтча.
Джон Уїк – колишній найманий вбивця – веде
розмірене життя, коли злочинець краде його улюблений «Mustang 1969» і попутно вбиває собаку Дейзі,
єдине живе нагадування про померлу дружину. Жага
помсти пробуджує в ньому забутті відчуття.
«Далі живіть самі» – американська комедія від режисера Шона Леві, знята за мотивами однойменної
книги Джонатана Троппера.
Єврейська сім’я, яка не особливо звикла дотримуватися традицій своєї віри, змушена виконати останнє бажання свого батька – їм потрібно буде провести
разом період жалоби, цілий тиждень, і залагодити
свої проблеми.
«Піраміда» – американський трилер від режисера
Грегорі Левассера.
Група американських археологів розкопує стародавню піраміду глибоко під єгипетською пустелею.
Коли вони починають досліджувати внутрішні приміщення піраміди, то безнадійно губляться в її нескінченних темних катакомбах.
«Незломлена» – американська військова драма, яку
зняла Анджеліна Джолі за сценарієм братів Коенів.
Фільм розповідає реальну історію американцялегкоатлета Луї Замперіні, що взяв участь в Олімпійських іграх 1936 року в Берліні. Він не здобув перемоги у фінальному забігу, але дістав прихильність
Гітлера, який запросив його до себе в ложу. Через початок Другої світової він змушений іти на фронт.
«Хоббіт: Битва п’яти армій» – останній фільм
трилогії «Хоббіт» від режисера Пітера Джексона.
Прем’єру в Україні намічено на 18 грудня.
Дракон Смауг летить до Есгарота з наміром розправитися з його жителями. Але лучник Бард точним
пострілом вбиває Смауга. Тепер скарби Еребора ніхто не охороняє. Тому виникає головне питання: кому
дістануться багатства – людям, ельфам чи гномам?
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ТІМ БЕРТОН ЗНІМАЄ
СТРАШИЛКУ

mediananny.com

О

снова для майбутніх «страшилок» уже є: це книга знаменитого дитячого письменника Елвіна
Шварца «Страшні історії для розповідей у темряві».
Тім Бертон, який знається на тому, як налякати глядачів, зніме цілий серіал для для «CBS Films» про привидів, піратів, дощ і дуже моторошну темряву. Правда,
режисер не визначився з тим, буде фільм анімаційним
чи ігровим. А якщо ігровим – чи буде в ньому зніматися його муза і дружина Хелена Бонем Картер.
Безсумнівно, що Тіму в будь-якому випадку
вдасться зняти так, що від страху будуть гризти нігті
не тільки діти, а й їхні батьки. Почекаємо до 2016 року
– саме тоді намічається прем’єра.

СЕРІАЛ «ДРУЗІ» ВСЕ-ТАКИ
МАТИМЕ ПРОДОВЖЕННЯ

mediananny.com

Ч

утки про продовження ситкому «Друзі» циркулюють з моменту виходу на екрани його останнього
епізоду – понад десять років. Довгий час вони були
безпідставні, але фанати не втрачали надії і все-таки
дочекалися: Дженніфер Еністон анонсувала з’яву «золотого епізоду» серіалу.
Актриса не виключає, що герої, яких так полюбили глядачі, знову зустрінуться на знімальному майданчику. За її словами, «Друзі» мають постати перед
публікою підстаркуватими: таким чином їх не будуть
порівнювати із зразками десятирічної давнини.
Нагадаємо, саме Джен завжди була найбільш незговірливою із шістки акторів, але раз вже вона сама
заговорила про продовження серіалу, то є всі підстави
сподіватися на його швидке відродження.
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СЕРЕДА

3 ГРУДНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.35 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.45, 19.00 Про головне
10.20 Перша шпальта
10.50 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
12.25 Д/ф
13.20 Перша студія
13.45, 18.05 Час-Ч
14.10 Казки Лірника Сашка
14.20 Моя країна
14.45 Як ваше здоров’я?
15.40 Чоловічий клуб
16.05 Euronews
16.15 Т/с «Сержант Рокка»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Слідство. Інфо
22.15 Біатлон. Кубок світу.
Індивідуальна гонка (чол.)
Краще
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
03.00 Біатлон. Кубок світу.
Індивідуальна гонка (чол.)

ЧЕТВЕР

4 ГРУДНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.25 Ера будівництва
07.40 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.45, 19.00 Про головне
10.20 Слідство. Інфо
10.50, 17.30 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Школа Мері Поппінс
14.00 Казки Лірника Сашка
14.10 Моя країна
14.35 Як це?
14.55 Світло
15.25 Надвечір’я
16.15 Euronews
16.30 Чоловічий клуб. Бокс
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.15 Біатлон. Кубок світу.
Індивідуальна гонка (жін.).
Краще
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
03.00 Біатлон. Кубок світу.
Індивідуальна гонка (жін.)
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1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.30 Т/с «Корольок пташка співоча»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.30, 04.10 Т/с «Болота 2»
03.00 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Маски-шоу»
06.40 «Убойне відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ТАЄМНИЙ
ФАРВАТЕР»
11.15 Х/Ф «ТАЄМНИЙ
ФАРВАТЕР»
12.50 Д/п «Гвинтівки та
пістолети-кулемети»
13.45 Д/п «Зброя майбутнього»
15.50 Д/п «Служби
спеціального призначення»
16.30 Х/Ф «БАТЬКІВЩИНА
АБО СМЕРТЬ»
19.00 Т/с «Чужий»
22.00 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА»
23.50 Х/Ф «СТВОРІННЯ»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.30,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.40 Т/с «Корольок пташка співоча»
22.30 «Право на владу»
00.45, 04.15 Т/с «Болота 2»
03.15 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Маски-шоу»
06.40 «Убойне відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ВИКОНАВЕЦЬ
ВИРОКУ»
11.25 Х/Ф «ЛЮДИНА З
БУЛЬВАРУ КАПУЦИНІВ»
14.00 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА-2»
16.30 Т/с «Чужий»
18.50 10 Тур ЧУ. Динамо Металург Д
22.00 Х/Ф «В’ЯЗЕНЬ»
23.50 Х/Ф «СТВОРІННЯ-3»
01.30 Х/Ф «СТВОРІННЯ-2»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Господатоварищи»
11.50, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.45 «Судові справи»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
23.00, 03.25 Т/с «Собача
робота»
00.55 Х/Ф «НЯНЬКА»
02.20 Д/ф

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50 Дорога війни
08.40 Вражаючі кадри
10.30 Далеко і ще далі
11.30 Таємне життя тварин
12.20, 18.20 Смертельна
зустріч
13.10, 22.50 Шукачі
неприємностей
14.10, 19.10 Мисливці за
зміями
15.00 Діти для Гітлера
16.40 Правила життя
17.30, 22.00 Мегаспоруди
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур
01.20 Земля: еволюція планети

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Господатоварищи»
11.50, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.45 «Судові справи»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
23.00, 03.25 Т/с «Собача
робота»
00.55 Т/с «Мій чоловік - мій
убивця»
02.25 Д/ф

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50 Таємниці вермахту
08.40 Вражаючі кадри
10.30 Далеко і ще далі
11.30 Земля: погляд зблизька
12.20, 18.20 Смертельна
зустріч
13.10, 22.50 Шукачі
неприємностей
14.10, 19.10 Мисливці за
зміями
15.00 Дорога війни
16.40 Правила життя
17.30 Секрети звичайних
речей
20.20 Секретні території
22.00, 01.20 Мегаспоруди
23.40 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур

СТБ
05.45 У пошуках істини
06.30 «Вiкна-Новини»
07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Зіркове життя. Війна за
спадщину»
11.00 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
13.50 «Битва екстрасенсів 13»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 4»
00.55 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 13.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00 Т/с «Лягавий 2»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Ковбої»
02.15 Щиросерде зізнання
02.50 Т/с «Дорога в
порожнечу»

СТБ
05.45 «Вiкна-Новини»
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Все буде смачно!»
08.55 Х/Ф «ЗА СІМЕЙНИМИ
ОБСТАВИНАМИ»
11.50 Х/Ф «ДОЧКА»
13.45 «Битва екстрасенсів 13»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Зважені та
щасливі - 4»
00.00 Х/Ф «НЕЖДАНОНЕГАДАНО»
01.40 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 13.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00 Т/с «Лягавий 2»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Ковбої»
02.15 Щиросерде зізнання
02.50 Т/с «Дорога в
порожнечу»

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.40 Світанок
06.40, 08.00, 14.30, 16.20 Т/с
«Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Зірка YouTube
10.40, 16.45 Т/с «Брат за брата»
13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Батальйон 14
21.25 Т/с «Чужий район»
23.15 Х/Ф «МАЧО І БОТАН»
01.20 Голос Америки
01.25 Х/Ф «УБИВЦЯ»
03.10 Т/с «Тринадцятий»
03.55 Т/с «Військовий шпиталь»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
05.57 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.20 Ревізор-4
11.15 Страсті за Ревізором
13.00, 16.55, 20.20, 23.00 Т/с
«Вороніни»
15.55, 22.00 Т/с «Молодіжка-2»
18.20, 00.00 Абзац!
19.00 Герої та коханці
01.00 Служба розшуку дітей
01.05 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ КАЛІБР»
02.40 Т/с «До смерті гарна-2»
04.10 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ICTV
05.10, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.40 Світанок
06.45, 08.00, 14.30, 16.20 Т/с
«Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Зірка YouTube
10.40, 16.45 Т/с «Брат за брата»
13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Чужий район»
23.20 Х/Ф «ОБЛАСТІ ТЕМРЯВИ»
01.20 Голос Америки
01.25 Х/Ф «СОЛДАТИ УДАЧІ»
02.55 Т/с «Контінуум»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
05.57 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 01.00 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.25 Ревізор-4
11.20 Страсті за Ревізором
12.35 Т/с «Щасливі разом»
15.50, 22.00 Т/с «Молодіжка-2»
16.55, 21.00, 23.05 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.05 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3
01.05, 05.50 Служба розшуку
дітей
01.10 Х/Ф «У ЦЮ ГРУ МОЖУТЬ
ГРАТИ ТРОЄ»
02.40 Т/с «До смерті гарна-2»
04.10 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ
СТУКАЙТЕ І ВАМ ВІДЧИНЯТЬ!
Записав Юрій КОНКЕВИЧ

І

з чоловіком нашої співрозмовниці,
волинянином Ростиславом
Прокоп’юком, «Хроніки Любарта»
розмовляли навесні. Тоді один із провідних
психологів Чехії розпочинав кілька важливих
для українців проектів у цій країні. Як
виявилося, уся родина Прокоп’юків у ці дні
просто-таки живе своєю батьківщиною, як
може допомагає Україні, використовуючи
свій вплив та авторитет.
Марія Прокоп’юк, історик, голова Союзу
українок Чехії, розповіла «Хронікам» про
те, як чехи організували свій Майдан і чи
довго ця центральноєвропейська країна
залишатиметься під впливом проросійських
поглядів свого президента Мілоша Земана.
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«КОЛИ ВАЖКО, Я ДУМАЮ ПРО
ЖИТТЯ ГАВЕЛА»
Із кореспондентом «Радіо Свобода» я розмовляла, тримаючи в руках книгу Вацлава Гавела, лідера Оксамитової революції, дисидента й
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МАРІЯ ПРОКОП’ЮК:
«ЧЕРЕЗ ТРИ РОКИ У ЧЕХІЇ
СТАНЕТЕ УКРАЇНСЬКИМ
НАЦІОНАЛІСТОМ!»

це люди, які нині ведуть групу «SOS, Восток». У
Чеському Крумлові зустрілися з ними, домовлися про те, як співпрацюватимемо далі, аби допомогти тим, хто у вирі війни. Робитимемо все так,
як допомагали пораненим з Майдану. В Українському Центрі тільки в 2014-му побували Юрій
Андрухович, Тарас Прохасько, Юрій Винничук,
Оксана Забужко, Андрій Любка…

ЧЕСЬКИЙ МАЙДАН
Я часто кажу усім діячам, політикам з України: якщо ви три роки поживете у Чехії, то станете українським буржуазним націоналістом. Тому
що чехи завжди питатимуть вас: «А звідки ви? А
яке ваше коріння? А чому ви приїхали з України і
розмовляєте російською?» Хочеш-не-хочеш, але
доведеться бути українцем.
Ви подивуєтеся, але Майдан у Празі створили самі чехи. Українці тільки підтримали його і
творчо доповнили. Нам, звісно, близькі акції чехів проти поведінки їхнього президента на підтримку Росії.
Ми дякуємо їм і спільно боремося проти
всього, що шкодить Україні. Одна із акцій відбулася, наприклад, 17 листопада – то був велетенський свічковий ланцюг, яким ми прагнули
показати солідарність двох народів.
Найпоказовіший захід, який зафіксували телекамери в усьому світі, – то «червона картка»
Земану. Своєю поведінкою і висловлюваннями
він розділив самих чехів на два табори. Але тих,
хто підтримує Мілоша, стає в Празі все менше…
Ідейним натхненником їхнього Майдану на
Старомескій площі в центрі столиці був чех Михайло Майжнер, його підтримали українці, це
мало великий відгук в чеських медіа. І сьогодні
поблизу пам’ятника великому Яну Гусу розбито намети, горять свічки пам’яті за загиблими,
є українська атрибутика. Хоч, звісно, то радше
місце для агітації та висловлювання думок, суперечок.
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АГЕНТИ ПУТІНА
Раніше здавалося, що погляди Земана перемагатимуть у Чехії. Він – президент, мав хороші рейтинги, а чехи часто не розуміли, про що
йдеться щодо українського питання. Тепер наша
країна має своїх лобістів: Tradice Odpovědnost
Prosperita 09 — правоцентристська політична
партія в Чехії. Підтримує Україну й міністр іноземних справ Любимир Заоралек, мер праги Томаш Гудечек, а після відвідин США змінилася й
думка прем’єр-міністра Богуслава Соботки.
Чому не таке активне українське посольство?
А воно не може бути іншим, як позиція уряду,
міністерства іноземних справ. Посольство залежить від своїх шефів. Не забуваймо, що в Чехії
є й дуже велика команда агентів Путіна. Проти
них не підеш просто дипломатичним шляхом.

ЧЕХИ ДОПОМАГАЮТЬ КОШТАМИ
першого президента незалежної Чехії. Книгу для
мене колись підписав сам Гавел, де також намалював серце, символ, яким він часто підписував
книжки чи навіть персональні листи.
Завжди, коли мені було дуже важко, я думала
про те, яке життя прожив Гавел, людина, яка була
у тюрмі комуністичній, а потім змогла вибороти
свободу для своєї країни.
Чехи пам’ятають власну історію і знають,
що коли російські війська зайдуть на територію
України, то ніщо не зупинить їх іти далі, можливо, навіть до Праги. Україна реально є таким
форпостом, і це вже розуміють не тільки поляки, але починають розуміти і чеські політики.
Саме тому чехи Україну підтримують і орга-

нізовують такі акції, як «Празький Майдан».
Загалом, перша демонстрація на підтримку
українського Майдану відбулася 23 листопада
2013 року. Відтоді наша сім’я Прокоп’юків залучена до багатьох акцій. Наприклад, ми організували два концерти, на яких виступили першорядні чеські «зірки», співали і збирали у Празі
гроші й хлопці із «Піккардійської терції», була
виставка фото біля магістрату Праги, провадимо
дискусії з чеськими медіа та спільнотою. Організовуємо зустрічі українських делегацій, які приїздять до Праги, зазвичай робимо це в Бібліотеці
Вацлава Гавела.
Двері будинку нашої сім’ї для всіх відчинено. У нас нещодавно була група «SOS, Майдан!»,

Ми повсюдно, де можна виявити свою громадянську позицію. Минулого тижня закінчили
аукціон картин задля збору коштів для поранених з Майдану. Мій чоловік Ростислав попросив
чеських «зірок» (він з ними знається по роботі)
намалювати картини. Вони відгукнулися, передали їх та інші особисті речі для продажу. Тільки
за туфлі від відомої телеведучої Емми Сметани
ми вторгували вісім тисяч крон! Це приблизно
п’ять тисяч гривень.
Важко сказати, скільки українські чехи зібрали для нашої вітчизни у ці дні, місяці… Наприклад, тільки у день виборів біля посольства,
у якому голосувало дві тисячі осіб, зібрано понад
100 тисяч крон на підтримку АТО.

ЗА ЩО ЗЕМАНУ ПОКАЗАЛИ
«ЧЕРВОНУ КАРТКУ»?

Чехи показали «червону картку» своєму проросійському президенту.
Українці як могли надихали їх у Празі.

Чеський президент про Росію:
«Я не бачу жодних причин, навіщо потрібно
ізолювати Російську Федерацію від Євросоюзу,
навіщо говорити про санкції, про блокаду, про
ембарго... Нам потрібна енергія, вам – трамваї,
тролейбуси, автобуси... Необхідно усунути
візи, наприклад, з Росією. Навіщо займатися
такою бюрократією, яка пов’язана саме з
візами?»
17 листопада під час урочистостей з нагоди
25-річчя Оксамитової революції Земана
та чотирьох президентів-гостей, в тому
числі німецького президента Йоахіма
Гаука, протестувальники закидали яйцями,
помідорами та бутербродами.

Ростислав Прокоп’юк із чеською моделькою та співачкою Їлкою Валковою,
яка передала власні речі на аукціон «Подай руку Україні».
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Андрій ЛУЧИК

ідразу після Революції
гідності державні інституції
фактично дихали на ладан.
Російські інтервенти взагалі були
подивовані, що хтось в Україні ще
може захищати свою територіальну
цілісність.

В

Легітимність державних органів
влади була під великим сумнівом, що
дало привід російській пропаганді
називати українську владу «хунтою».
Та й західні партнери не поспішали
надавати Україні допомогу: хто буде
витрачатися на незрозумілих осіб без
повноважень, якщо завтра не буде з
кого питати про витрачені кошти?
Великими зусиллями вдалося провести вибори президента з парламентом та легітимізувати державну владу в Україні. Але загроза повалення
державності нікуди не зникла. І річ не
лише у російських військових, які можуть спрямувати свої танки на Київ. І
не стільки в російській пропагандистській машині, яка перемелює мозок
нормальної людини на рибні консерви
й забиває ватою черепну коробку. Передусім річ у нас самих.

ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ
Ми хочемо змін на краще. Швидких і незворотних. І робимо революції
замість того, щоб самим створювати
інституції та еволюціонувати. Крок
за кроком і в легітимний спосіб. Після
революцій пускаємо все на самоплив
з думкою про те, що «я зробив усе, що
від мене залежало».
Але ми забуваємо, що побудова
держави – щоденна робота. Якщо народити дитину і її не доглядати, то
вона або помре, або виросте здичавілим покручем.
Я розумію, що закони фізики діють
і в політиці. Саме тому пружина суспільного напруження, яку стискав Янукович, колись-таки мала вистрелити.
Адже сила дії дорівнює силі протидії.
Пружина вистрелила і змела не тільки
Януковича, але й державні інституції.
Пригадуєте той період, коли у
Луцьку була порожня ОДА, роботу
прокуратури було паралізовано, а
самі ж міліціонери боялися вийти на
вулицю? Тоді містом ходили хлопці з
кийками та в балаклавах. При цьому
діяв лише один закон: хто не з нами
– той проти нас. А хто проти нас, має
понести покарання. Чи не повною
мірою це відчув на собі Олександр
Башкаленко, якого публічно ставили
на коліна.
Якби ж ми раніше будували низові
інституції, то ними швидко заповнився б вакуум державного управління. А
так – мали кілька тижнів анархії.
Зрозуміло, що захоплення адміністративних будівель в Україні було
необхідним елементом революції. Це
суперечило вимогам закону, але не
суперечило духу того часу. Проте й ці
захоплення відбувалися по-різному в
різних областях. Наприклад, на Волині все пройшло більш-менш спокійно
з приміщенням ОДА. Спочатку, завдяки дипломатичному таланту Бориса Клімчука, вдалося домовитися з
революціонерами і мирно розійтися.
У бутність губернатора Башкаленка
обійшлося вибитим склом у дверях.
Щоправда, приміщенню обласного
управління МВС дісталося куди біль-

ГІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ

ТРЕТЬОГО МАЙДАНУ УКРАЇНА НЕ ПЕРЕЖИВЕ.
КРАЇНА ПЕРЕЖИВЕ, А ДЕРЖАВА – НІ
ше: і каміння, і «Молотови», і революційний «шмон» всередині.
Після втечі Януковича в Криму та
на Сході почали відбуватися дзеркальні процеси: проросійськи налаштовані активісти почали захоплювати адмінбудівлі у своїх регіонах. Проте між
подіями «руської весни» та Євромайдану є одна принципова відмінність:
якщо на заході та в центрі владу брали
в свої руки під українським прапором,
то у Криму й на сході це були прапори Росії та/або місцевих народних
республік. Тобто якщо дивитися на ці
процеси з точки зору кримінального
кодексу, то події на заході можна було
б трактувати як захоплення державної
влади, тоді як на сході та півдні – як
державну зраду.

МІТИНГУЙ З РОЗУМОМ
Зараз, коли нібито все в державному управлінні повернулося на круги своя, окремі політики чи то через
свою недалекоглядність, чи то через
безвідповідальність і далі розгойдують ситуацію.
Згадаймо 14 жовтня цього року,
коли у Верховній Раді розглядали питання визнання ОУН-УПА. Тоді «свободівці» прийшли під стіни парламенту підтримати цей законопроект, хоча
їх наполегливо просили не мітингувати там. У результаті провокатори Корчинського спільно з окремими «свободівцями» почали штурмувати будівлю.
Кийки, сльозогінний газ, металевий
ланцюг, все як 1 грудня 2013 року на
Банковій. Хіба що бульдозера не було.
Або наступні заяви «свободівців»
після виборів, коли вони закликали йти
пікетувати Центральну виборчу комісію, яка нібито фальшувала вибори та
не пускала «Свободу» до нового парламенту. Розумній людині зрозуміло,
що якщо ви маєте докази фальшувань,
тобто маєте протоколи дільниць з мокрими печатками і вони не збігаються
з офіційно оприлюдненими даними,
то є цивілізований метод вирішення
проблеми: правоохоронні органи і суд.

ОК, скажете ви, всі суди продажні, а
правоохоронці – куплені. Ну тоді покажіть, де відбувалося фальшування,
на кожній конкретній дільниці з цифрами. А не влаштовуйте голослівний
цирк з ведмедями і циганами.
Беручи участь в таких акціях, потрібно думати не лише про піар своєї
політичної сили, а керуватися інтересами держави передусім. Адже такий
мітинг під ЦВК – чергова нагода продемонструвати своє вміння працівникам ФСБ Росії. А далі тільки слідкуй
за заголовками в пресі: «Свобода» підпалила Центрвиборчком», «В Україні
неможливо встановити результати
виборів, бо згоріла вся первинна документація» тощо.
Звісно, на словах усі патріоти, вишиванки носять, рідною мовою розмов-

ХРОНІКЕР
ДЕРЖАВА – формальний інститут, який є формою
організації політичної спільноти під управлінням уряду.
Держава має свою територію, економіку та політичну владу.
КРАЇНА – це територія з визначеними кордонами і
населенням, що являє собою єдине ціле з точки зору
історії, культури, нації та в політико-географічному плані
може бути незалежною або залежною. Країна не завжди
є державою. Наприклад, Україна в 1900 році була країною
українців, але поділеною між Російською та АвстроУгорською імперіями.

ляють. Але чомусь про патріотизм забувають, коли треба поступитися своїми
амбіціями. Ну або вкрасти щось.

МОДА СИЛИ
Інша небезпечна тенденція останнього часу – силові підрозділи при політичних партіях. Адже за визначенням партія – це об’єднання громадян,
яке бореться за владу. В цивілізованих
країнах така боротьба відбувається через механізм виборів. А у нас? Якщо є
силовий підрозділ у партії, отже, вона
його збирається використовувати для
здобуття влади силовими методами?
Тобто в незаконний спосіб?
Колись було модно в партіях робити молодіжні крила, жіночі, екологічні
платформи тощо. Тепер вважається,
що солідності політичній силі має до-

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ – особлива громадська організація
(об’єднання), що прагне досягти мети, загальної для її членів
шляхом набуття і здійснення політичної влади. Інструментом
партії є оволодіння політичною владою в державі або участь
у ній через своїх представників в органах державної влади
та місцевого самоврядування. У демократичних країнах
політичні партії керуються інтересами своїх виборців.
РЕВОЛЮЦІЯ (від лат. revolutio – обертання, розвертання) –
фундаментальна структурна зміна природної, соціальної,
політичної чи економічної системи, яка зазвичай
відбувається раптово або протягом відносно короткого
часу. Революція може бути як насильницькою, так і мирною.

давати власний силовий блок. Така
собі бикувата респектабельність.
Наприклад, «Свобода» на Майдані
взяла під своє крило «Чорний блок»,
який не так давно перейменувався у
«Волинський світанок». Щоправда,
зараз він відхрещується від зв’язків з
цією політсилою, як, власне, і «Свобода» від зв’язків із «Чорним блоком».
Проте цілком імовірно, що в критичній ситуації ця співпраця може знову
швидко налагодитися.
Чи якщо дивитися ширше – то це
добровольчий батальйон патрульної
служби міліції особливого призначення «Січ», створений в червні 2014
року у структурі ГУ МВС України з
добровольців ВО «Свобода».
Іншим класичним прикладом є
«Народний фронт», який тісно підтримує стосунки з «Самообороною».
Адже не секрет, що їхній неформальний лідер Андрій Парубій став народним депутатом за списками цієї політсили. Та й луцького депутата Ігоря
Лапіна, який балотувався від «Народного фронту», усіляко підтримували
місцеві самоборонівці.
«Правий сектор» – це взагалі політичне формування, яке переросло із силової структури Майдану,
об’єднавши «Тризуб», УНА-УНСО
та інші громадські формування. Зараз він воює на сході в складі добровільного воєнізованого формування
«Добровольчий український корпус»,
куди також входять українці з-за кордону та громадяни інших держав.
Тут варто зазначити, що члени цих
формувань активно беруть участь у війні на сході в складі добровольчих батальйонів «Азов», «Айдар» та інших. А
отже, мають реальний досвід бойових
дій та вміють поводитися зі зброєю.
Про своє бажання сформувати
добровольчий батальйон перед виборами заявляла і «Батьківщина», проте
успіхом ця затія не увінчалася.
Тісно співпрацюють із силовими
організаціями навіть комуністи, які
«дружать» з численними організаціями російського козацтва.

СПАСІННЯ У РЕФОРМАХ
Революція, Майдан, війна. Ціни
ростуть, економіка падає, газ дорожчає, а гривня девальвує. Контрабанду
не зупинено, одні корупціонери змінили на посадах інших. Дев’ять місяців розмов про реформи. Нервозність
та невдоволення владою повертаються в суспільство.
«Смітникову люстрацію» скоро
може змінити суд Лінча. Адже якщо
рік тому вулицями розгулювали хлопці в балаклавах з кийками, то зараз ці
хлопці мають бойові гранати та автомати. І ці настрої в суспільстві, беззаперечно, будуть використовувати зовнішні гравці.
Сірник, кинутий в гущу народного
гніву, може викликати пожежу третього Майдану, а його держава Україна не
переживе.
Тому хочеться побажати партіям
– політичної мудрості, владі – нарешті
взятися за проведення реформ, а всім
нам – незважаючи ні на що, будувати
низові громадські інституції.
Щоб не спиляти гілку, на якій сидимо.
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КІН КОНОНОВИЧІВ
Ч

асто із симпатією ставився
до комуністичних бешкетів
братів Кононовичів
та їхнього вміння потролити
націоналістично налаштоване
середовище Волині, хоча й ані
секунди не поділяв їхньої ідеології.
Розкидані листівки з параплана на
«Бандерштаті», троллінг Луцької
міської ради щодо надання
Степану Бандері звання почесного
громадянина міста Луцька... Це
було креативно і весело. Завжди
вважав, що кожна людина має
право висловлювати свою позицію.
Така вже моя ліберальна суть.
Мені імпонувала сміливість Олександра і Михайла, адже не кожен наважиться активно сповідувати комунізм
у бандерівському краї. У спілкуванні
обоє здавалися недурними хлопцями.
Їхню енергію – та в правильне русло…
Але поїздка Кононовичів у Луганськ
суттєво похитнула моє ставлення до
них.
Навіть серед своїх колег я до
останнього відстоював їхню честь,
запевняючи, що нічого поганого в гуманітарній допомозі мирним жителям
окупованого Донбасу немає. Захищав,
доки не почув їхні заяви про «київську хунту» та «український фашизм».
Обоє стали апологетами (а може, й
завжди ними були?) «руського міра».
Жертви російської пропаганди чи безсоромні заробітчани?
Наприклад, войовничі атеїсти Кононовичі (якими точно були ще рік
тому), в Луганську заявляють, що «мы
все русские люди, православные. У
всех у нас православные крестики».
Ну, це вже ні в які ворота…

«Таємний» офіс комуністів
на вулиці 8 Березня у Луцьку

Звісно, з правової точки зору Михайло та Олександр ще «не наговорили» на статтю Кримінального кодексу.
Всі їхні твердження можна трактувати як оціночні судження. Але під час
війни такі судження цілком можуть
розцінюватися як потурання зовнішньому інтервенту. Якщо не правоохоронними органами, то громадськістю
– точно.
Але поговорімо про політичні перспективи вчинку братів Кононовичів.
Отож, збурена волинська громада.
Провокація вдалася. Не встиг Олександр приїхати до Луцька, як офіс комуністів вчергове розгромили. Причому люди в масках запитували чітко:
«Де Кононовичі?». Навіть губернатор
Гунчик попросив СБУ та прокуратуру
розібратися із заявами братів.
Ідеальна картинка для російських
стрічок новин: «В Луцке бандеровцы
разгромили офис комунистов за то,
что те помогли бедным сиротам в Луганске».
Своєю поїздкою до Луганська Ко-

ВОЛИНСЬКИХ КОМУНІСТІВ
ЗНОВУ ПОБИЛИ
У понеділок, 24 листопада, близько
11:30 до офісу волинських комуністів,
що в Луцьку на вулиці 8 Березня,
увірвалися невідомі в масках,
зчинили безлад та побили присутніх.
У цей час якраз відбувалася звітновиборна конференція місцевого
осередку Компартії.
За словами працівниці компартії
Анни Войтович, у двері офісу на другому поверсі постукали та запитали,
чи замовляли піцу. Коли двері відчинили, з темно-синього бусика, який
стояв поряд, вибігло до десятка молодиків у камуфляжі та балаклавах й
увірвалися в офіс. На вході дісталося
першому секретареві Луцького міськкому партії Віктору Пащуку, який
після інциденту поїхав у лікарню.
За словами Анни Войтович, нападники шукали братів Кононовичів
та партійну касу. Перевернули телевізор, комп’ютер, вивернули сейф. Залазили також на горище та у підвал.
Вона стверджує, що в одного з

нападників був шеврон УНСО.
До слова, лідер волинського «Правого сектору» Павло Данильчук у мережі «Facebook» написав таке:
«Зранку взнав про чергові вибрики місцевих комсомоло-кононововибл*дків. Довелося з хлопаками
розганяти підпільні збори компартії,
поки хтось там «мінував» міськраду. Скажу одне точно, зробимо все
можливе, щоб антиукраїнські сили
та організації не діяли на Волині, а
вибл*дкам ліпше добре подумати перед тим, як вертатися з лугандону».
Нагадаємо, подібний інцидент
трапився 12 вересня. Тоді націоналісти також увірвалися в офіс на вулиці
8 Березня, все перевернули й побили
кількох комуністів.
Як відомо, днями луцькі комуністи, серед яких, зокрема, братиблизнюки Михайло та Олександр
Кононовичі, привезли гуманітарну
допомогу в окупований Луганськ та
підтримали сепаратистів.

А так виглядало це приміщення
після чергового штурму націоналістів

ноновичі самі загнали себе у глухий
кут. Адже тепер на кону не лише їхнє
здоров’я та свобода, але й життя. Черговий націоналіст, який знайде їх не
тільки в Луцьку, а й у Києві чи будьякому іншому місті України, може захопитися та недооцінить власні сили,
коли даватиме їм прочухана. А якщо
ті опиратимуться, то в хід може піти й
зброя, якої зараз вдосталь у нелегальному обігу.
Сховатися на Донбасі? Чудово!
Терористам зараз кров з носа треба
добровольці. А Кононовичі в армії не
один рік служили, отож, ласкаво просимо на передову!
Сісти у в’язницю, щоб там не дістали? Ну, по-перше, самі правоохоронні
органи не надто привітно ставляться
до сепаратистів, а по-друге, багато
в’язнів теж притримуються націоналістичних поглядів. Ну, ви зрозуміли.
Кукуріку – як мінімум.
Виїхати в Росію? Теж непоганий
варіант. Там уже чекають переодягнені в «Правий сектор» агенти ФСБ, а

тистських ініціатив не підтримуємо.
І тут це лягає на руку першому
секретареві Волинського обкому партії Петрові Бущику, на місце якого
мітить Олександр Кононович. Адже
серед партійців, яких уже вдруге б’ють
через діяльність братів
братів-близнюків,
хвиля
теж здіймається внутрішня
внутр
виключення з партії
невдоволення. І виключ
вигідне
Кононовичів буде не просто
пр
волинському першсеку,
першсеку а й навіть
рішення.
Київ підтримає таке ріш
Кононовичі є аспіОкрім того, Конон
рантами Східноєвропейського
Східноєв
національного ууніверситету.
вони мають ауБільше того, вон
години зі студендиторні годин
тами. Тому
та
цікаво, як
зараз вони
проводять
семінарські заняття?
тя
Але окрім
того,
брати
то
за рогом чатує
підставляють
під
камера «Лайфудар своїх рідпід уд
ньюз». Ну, або
них тта близьких.
не чатує.
Наприклад, друНапр
До речі,
жина Олексанвбивство кодра теж читає пари
гось з братів
у СНУ. І студенти її
російська
відкритим текстом
відкрити
охранка може
посилають в пішу
посилаю
о рг а н і з у в ат и
прогулянку зі стапрогуля
й на території
тевим присмаком
України.
Для
у напрямку
Луганнапр
чого? Для воєнноза своїм
ська слідом
слід
політичного тисчоловіком.
і
Один із братів-комуністів
ку. Є у нас символ
До
речі, нещодавно в
– Надія Савченко. У Олександр Кононович
Луцьку почали з’являтися
сепаратистів буде
написи на стінах типу «Були
Саша Кононович. Або Міша. Або обоє
у Луцьку близнюки…» До чого це б?
разом. Бренд тільки треба гучніше
Загалом ситуація загрожує вибухрозкрутити.
нути черговими скандалами з дуже
Щодо їхньої партійної кар’єри, то
серйозними наслідками. А тому і натут теж не все так гладко. Адже, за слошим націоналістам, і просто невдовами джерела, після гучного скандалу
воленим громадянам, і самим Конокомсомольців у Луганську навіть рідна
новичам потрібно виявляти неабияку
Компартія почала «морозитися» від
стриманість та виваженість своїх дій.
хлопців. Мовляв, ми не такі, сепараІ не робити дурниць.
Фото volynpost.com

Андрій ЛУЧИК
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ЛУЦЬКІ КОМСОМОЛЬЦІ ПЕРЕДАЛИ
В ЛУГАНСЬК «ГУМАНІТАРКУ»
20 та 21 листопада лідер українських
комсомольців Михайло Кононович
та його брат-близнюк Олександр,
який очолює волинський осередок
Комсомолу, відвідали Луганськ,
щоб передати тамтешнім жителям
гуманітарну допомогу. На пероні
луганського вокзалу вони на камеру
розповіли про мету свого візиту.
За словами волинських комуністів,
українська влада нібито блокує
Луганськ, як колись фашисти блокували
Ленінград. Тому, мовляв, вирішили
допомогти луганчанам «гуманітаркою».
Такі заяви волинських комуністів
неабияк збурили громадськість. Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик
навіть попросив прокурора Волинської
області та управління Служби безпеки
України на Волині дати правову оцінку
поїздці братів Кононовичів у Луганськ,
де вони відзначилися сепаратистськими заявами.
Як передає «Громадське.Волинь»,
на своє виправдання брати Кононо-

вичі вже поширили заяву, у якій, зокрема, йдеться:
«В отличии от Украинской власти, Ленинский Комсомол считает, что
Луганск – это Украина и там живут
наши граждане, которые оказались
заложниками гражданской войны.
Жители Украины и комсомольцы
крайне возмущены блокадой части
нашей родины, что недопустимо и
крайне опасно для целостности нашей страны. Отказ понимания ситуации на этих территориях Киевскими властями привели к гражданской
войне, тысячам жертв и миллионам
беженцев. А сейчас зачем-то понадобилась бессмысленная блокада части собственных территорий,
прекращены все виды социальных
выплат, пенсии, железнодорожное
сообщение, финансирование детских
домов, центров помощи инвалидам,
людям, никак не причастным ни к
войне, ни к сепаратизму.
Когда
комсомольцы,
граждане Украины, собрав по крупи-

цам продукты, детские вещи и
медикаменты для детей-инвалидов,
официально поездом, как и тысячи
других украинцев, прибыли в Луганск, некоторые маргинальные силы
решили попиарится на детских слезах, развернув истерику в националистических СМИ, необоснованно
обвинили нас чуть ли не в сепаратизме. Делегация ехала официально,
поставив в известность все соответствующие органы, не нарушая Украинского законодательства, передвигаясь по территории Украины,
доставляя помощь исключительно
детям-инвалидам, ветеранам, гражданам Украины.
Хотим официально заявить,
что попытки отдельными политиками, гражданами или организациями обвинить ЛКСМ Украины в
незаконных действиях в рамках акции «Комсомол за мир», будут пресекаться, в том числе и в судебном
порядке».
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ЧОРНІ СХЕМИ ДЛЯ
БЛАКИТНОГО ПАЛИВА

Дмитро ГНАП, «Слідство.Інфо»

У

країні як кисень потрібні
власні газ та нафта. Усі
розуміють: це питання не
лише економіки, а й виживання
держави взагалі. Власних запасів
газу в Україні ще чимало. Тільки
замість того, щоб залучити
до їхнього освоєння потужні
видобувні компанії, нинішня
влада віддає родовища сумнівним
фірмам без офісів і працівників. Та
ще й імітує при цьому змагання
на аукціоні. Хто і як дерибанить
українські надра?
12 листопада Державна служба
геології та надр провела аукціон з продажу дозволів на видобуток корисних
копалин. Серед іншого на продаж виставили два перспективні родовища
газу та нафти – Біличівську площу в
Полтавській області та Лосищинську
ділянку в Сумській. Змагалися за них
лише дві київські компанії. Це невідомі фірми «Авантаж Енерго» та «Слобіднафта». Вони й поділили обидві
ділянки між собою, ввічливо перемагаючи по черзі.
Це був не той аукціон, який ви звикли бачити в кіно, де учасники купують бажаний лот за ціну, що в багато
разів перевищує стартову. Змагання
як такого не було. Початкову ціну в
три мільйони обидві фірми підняли
аж на вісімдесят тисяч гривень, тобто
заледве більше від трьох відсотків. Та
чи можна було очікувати справжнього
змагання від фірм, які зареєстровані
за місяць до проведення аукціону? І
якщо їхніми засновниками є дві офшорні компанії з Панами та Сейшельських островів. «Слідству.Інфо» вдалося поспілкуватися з директорами
обох фірм-переможниць.
Спершу ми поцікавилися подробицями роботи в газовій сфері у Наталі Гребенюк, директора ТОВ «Авантаж Енерго».
– Ви і є засновник компанії?
– Ні.
– А хто засновник?
– Поки що без коментарів.
– Багато у вас працівників?
– Ще небагато.
– А скільки, що роблять?
– Ну, ви… ви… наполягаєте, на
етом… Як це сказати, я зараз дуже
хвилююсь і розмовляти зараз не настроєна.
– Ви просто в шоці від успіху такого?
– Да, да.
– А яку ділянку ви купили?
– Біличівську.
– Які там поклади газу?
– Не буду зараз про це. Добре? Не
буду…
Наші сподівання, що керівник
фірми-суперника буде відкритішим,

не справдилися. Після кількох питань Руслан Марченко, директор ТОВ
«Слобіднафта», узагалі почав тікати з
приміщення.
– Ви будете видобувати газ?
– Конєшно, будемо.
– А скільки у вас працівників у
фірмі?
Після цього питання пан Руслан
піднявся і спробував вийти.
Пов’язаність обох фірм, а відтак
сумнівність аукціону «Слідство.Інфо»
з’ясувало того ж дня. Номер телефону,
офіційно вказаний «Слобіднафтою»
як контактний, належить київській
фірмі «Китпред», яка торгує запчастинами для китайських авто. «Китпред»,
власне, й розшифровується як «китайське представництво». У довідниках директором цієї фірми вказаний
такий собі Ден Сяосю, а менеджером
з продажів – такий собі Руслан. Коли
ми на запрошення директора «Слобіднафти» Руслана Марченка приїхали
до нього в офіс за місцем реєстрації,
його фірми там не знайшли. Довелося
телефонувати, щоб з’ясувати. Замість
нафтогазової компанії – переможця
аукціону – ми потрапили в «Китайське представництво».
– Здравствуйте, это «Китпред»?
– Да. А по какому вопросу вы звоните?
– Да нам Руслан Николаевич нужен насчет запчастей.
– Я сейчас вас соединю.
– Скажите, а Дэн есть? Дэн Сяосю?
– На встрече.
– Ну хорошо, давайте Руслана Николаевича. Руслан Николаевич, мы
сегодня виделись на аукционе, по-

мните? Мы приехали к вам в офис на
Возъеднання, 7а, а вас тут нет. Где вы?
– Я сейчас поехал по своим делам.
– Вы же в офисе находитесь, куда
вы поехали?
– Я не в офисе, я в Киеве, поехал
по делам.
– Так давайте мы вас в офисе подождем.
– Не знаю, когда буду, оставьте номер телефона, наберу вас.
А тепер – увага! Ніколи ще Руслан Марченко не був таким близьким
до провалу. Директор «Слобіднафти»
повідомив деталь, яка доведе фіктивність суперництва на аукціоні.
– Так, подождите, а у вас офис где
находится?
– Владимира Сосюры, 5.
– Владимира Сосюры?
– Ой, нет, нет, нет. Проспект Воссоединения, 7.
– Не Сосюры?
– Нет, почему Сосюры?
– А почему вы сказали Сосюры?
– Нет, вы мне вопросы задавали, и
я вам сказал Сосюры, 5, но наш офис
находится на проспекте Воссоединения, 7.
Адреса Сосюри, 5, про яку випадково обмовився Марченко – це будинок, в якому зареєстрований його
конкурент на аукціоні, ТОВ «Авантаж Енерго». Директор «Авантажу»
– пані Гребенюк – на торгах старанно
вдавала, ніби не знає свого суперника Марченка із «Слобіднафти». Хоча,
як встановило «Слідство.Інфо», вони
працюють на одного боса. Згідно з
даними єдиного державного реєстру,
Наталя Гребенюк є співзасновницею
громадської організації «Українсько-

Китайський Центр» спільно з Деном
Сяосю, керівником Руслана Марченка
у фірмі з продажу китайських запчастин. Також пані Гребенюк очолює приватне підприємство «Торговий Центр
«Ленінградський», засновником якого
є китаянка Цзінь Лінь – дружина Дена
Сяосю. Цей невеличкий торговий
центр розташований за вже згаданою
Марченком адресою Сосюри, 5. Українські та китайські підприємці торгують тут різним крамом з Піднебесної
та добре знають і Дена Сяосю, і Руслана Марченка.
– Дэн Сяо Сю есть?
– Сейчас нет.
– А Руслан Марченко?
– Тоже нет. Руслан бывает, но здесь
не сидит. И Дэн Сяосю. Дэна найти –
через Руслана договаривайтесь.
То хто ж такий цей невловимий
китаєць Ден Сяосю, який здружився
з українцями? Його прізвище вдалося розшукати в офіційних виданнях
української влади. Зокрема, у віснику
Верховної Ради – газеті «Голос України». В ній Дена Сяосю називали радником міністра енергетики Едуарда
Ставицького. Того самого Ставицького, який допоміг Януковичу вивести
Межигір’я з державної власності. Того
самого Ставицького, в чиїй квартирі
після втечі знайшли сорок два кілограми золота та п’ять мільйонів доларів. Але торік, коли Ставицький був
ще при міністерській посаді, він призначив Дена Сяосю координатором
державної програми заміщення природного газу кам’яним вугіллям. Це
мегакорупційний проект епохи Януковича, суть якого полягала в тому,
щоб на китайський державний кредит

у чотири мільярди доларів перевести українські ТЕЦ з газу на вугілля.
Знаючи масштаби крадіжок на підрядних роботах за часів ЯнуковичаСтавицького, можна не сумніватися,
що з чотирьох китайських мільярдів у
виробництво вклали б у кращому разі
два. Про зв’язки з оточенням Януковича ми спробували розпитати самого
пана Сяосю.
– Господин Дэн? Меня зовут Дмитрий Гнап, я журналист «Громадського». Хотел уточнить: вы работали
советником министра энергетики
Ставицкого?
– Алло? Плохо слышно… Перезвоните.
Більше Ден Сяосю слухавку не піднімав.
Едуарду Ставицькому не вперше
залучати іноземців для прикриття
своїх оборудок з українськими родовищами. Два роки тому журналісти
«Слідства.Інфо» першими з’ясували,
що угорський адвокат Пітер Паллаг,
який є власником газовидобувної компанії «Голден Деррік», насправді представляє інтереси Ставицького та його
друга і бізнес-партнера екс-міністра
АПК Миколи Присяжнюка. Фірма
«Голден Деррік» отримала в часи Януковича нечувану кількість родовищ
газу – двадцять вісім ліцензійних ділянок. У березні, одразу після революції,
дозволи «Голден Дерріка» скасували.
Але у листопаді окружний адміністративний суд Києва їх відновив. Схоже,
у Ставицького все добре не лише за
минулої влади, а й за нинішньої.
Державна служба геології та надр
підпорядкована Міністерству екології та природних ресурсів. Заступник
голови служби, якого разом з його
начальником на роботу покликав особисто міністр «свободівець» Андрій
Мохник, каже: підозрювати переможців аукціону у фіктивності підстав немає. Максим Карпін, заступник голови
Держгеонадр, пояснив нам ситуацію:
« Якщо державній службі геології та
надр не надано права вивчати засновника, навіть якщо я маю особисте
переконання, що та юридична особа
не виконає ті зобов’язання, я не вправі їм відмовити в участі. Давайте поставимо себе на місце переможців. Чи
можемо ми сказати, ці люди не будуть
працювати? Які у нас з вами є підстави
на такі твердження?»
Уже за дві години після проведення скандального аукціону стало відомо, що міністри від «Свободи» пішли
у відставку. При цьому всю відповідальність за ситуацію в країні «свободівці» поклали на майбутніх учасників
парламентської коаліції. «Застерігаємо
їх від зради ідей Революції гідності задля задоволення власних, а не державних, інтересів». Цікаво, застереження
ґрунтується на особистому досвіді? У
це просто годі повірити!

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

5 ГРУДНЯ
УТ1

06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 21.30,
03.30 Спорт
06.50, 07.25, 08.25 Гість студії
07.40 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.45, 19.00 Про головне
10.20 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
10.50, 17.40 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20 Час-Ч
13.45 Нотатки на глобусі
14.00 Казки Лірника Сашка
14.10 Моя країна
14.35 Хто в домі хазяїн?
14.55 Театральні сезони
15.25 Віра. Надія. Любов
16.15 Euronews
16.30 Музичне турне
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер LIVE (ч.1)
21.40 Шустер LIVE (ч.2)
00.00, 01.00 Підсумки
00.25 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
02.00 ТелеАкадемія
03.40 Телевистава «Ой, не ходи,
Грицю...» 1
05.00 В гостях у Д.Гордона

СУБОТА

6 ГРУДНЯ
УТ1

07.00 Шустер LIVE
11.15 Подорожуй першим
11.40 Зроблено в Європі
12.25, 03.00 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
14.15 Світло
14.50 Хочу бути
15.10 Нотатки на глобусі.
Швейцарія (ч.1)
15.40 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жін.)
17.00 Чоловічий клуб. Бокс
17.55 Чоловічий клуб
18.30 Книга ua
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Джазове болото
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи. Підсумки
00.15 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
01.50 Музичне турне
04.30 Біатлон. Кубок світу.
Індивідуальна гонка (чол.)
05.00 В гостях у Д.Гордона

НЕДІЛЯ

7 ГРУДНЯ
УТ1

07.30, 00.15 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.00 Як це?
09.25 Хто в домі хазяїн?
09.45 Школа Мері Поппінс
10.05 Х/Ф «СОБАКА НА ІМ”Я
ГЕРЦОГ»
11.55, 05.00 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (чол.)
12.55 Православний вісник
13.20 Фольк-music
14.30 Біатлон. Кубок світу. Гонка
переслідування (жін.)
15.30 Д/ф
16.50 Театральні сезони
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.30 Подорожуй першим
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.05 Моя країна
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 На слуху. Підсумки
01.25 Музичне турне
02.30 Уряд на зв’язку з
громадянами

Хроніки ЛЮБАРТА
№34 (197)
1+1

06.45, 07.15 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 19.30 «ТСН»
08.35 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.50 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.50, 15.45, 04.45
«Сімейні мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.40 Т/с «Корольок пташка співоча»
20.20 «Мультибарбара»
21.00 «Вечірній Київ 2014»
22.55 «Світське життя»
00.00 Х/Ф «МИНУЛОЇ НОЧІ В
НЬЮ-ЙОРКУ»
03.15 «Право на владу»

2+2
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ВИКОНАВЕЦЬ
ВИРОКУ»
11.25 Х/Ф «ЛЮДИНА З
БУЛЬВАРУ КАПУЦИНІВ»
14.00 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА-2»
16.30 Т/с «Чужий»
18.50 10 Тур ЧУ. Динамо Металург Д
22.00 Х/Ф «В’ЯЗЕНЬ»
23.50 Х/Ф «СТВОРІННЯ-3»
01.30 Х/Ф «СТВОРІННЯ-2»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя»
10.10, 02.20 Х/Ф «ШКОЛА
ПРОЖИВАННЯ»
14.30 «Вечірній Київ»
16.30, 21.20 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
20.15 «Українські сенсації»
23.20 «Що? де? коли?»
00.35 Х/Ф «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ»
05.20 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Маски-шоу» 07.15 «Нове
Шалене відео по-українські»
08.40 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62» 10.00
Т/с «Розшук» 18.00 Х/Ф
«ЄГЕРЬ» 20.10 Х/Ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-2» 23.00 «Королі
рингу». Чемпіонські бої за
версіями WBA та IBF: Юрген
Бремер - Павло Глазевський,
Хуан Пабло Ернандес - Ола
Афолабі 02.00 Х/Ф «ПОСТРІЛ
У ТРУНІ»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі» 09.00 «ЛотоЗабава» 10.00 «Тіна Кароль. Сила
любові та голосу» 12.00 М/ф
«Ескімоска - 2: пригоди в Арктиці»
12.10 М/ф «Маша і ведмідь»
13.05 «Інспектор Фреймут» 14.50
«Територія обману» 15.55 «Шість
кадрів» 16.25 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ
«И» ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА» 18.25 «15 республік»
19.30, 04.45 «ТСН-Тиждень»
21.15 «Хоробрі серця»
23.05 Х/Ф «НЕМОЖЛИВЕ»

2+2
07.15 «Королі рингу»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Бушидо»
13.50 10 Тур ЧУ. Волинь Металіст
16.00 «Богатирі»
16.50 10 Тур ЧУ. Чорноморець Карпати
19.00 Х/Ф «СЛІДОПИТ»
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-2»
01.40 Х/Ф «В’ЯЗЕНЬ»
03.10 КИНОРІК. Х/Ф «ВІДЬМА»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Господа-товарищи»
11.45, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.40 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Щастя з пробірки»
20.00 «Подробиці»
20.40 Х/Ф «ТАБЛЕТКА ВІД
СЛІЗ»
22.30 «Чорне дзеркало»
00.50 Т/с «Я поряд»
04.00 Х/Ф «ЯДИ, АБО
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ОТРУЄНЬ»

МЕГА
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50 Останні дні Гітлера
08.40 Вражаючі кадри
10.30 Далеко і ще далі
11.30 Екосистеми світу
12.20, 18.20 Смертельна зустріч
13.10, 22.50 Шукачі
неприємностей
14.10, 19.10 Мисливці за зміями
15.00 Війна: помилка імперії
16.40 Правила життя
17.30, 22.00 Мегаспоруди
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний тур
01.20 Фантастичні історії
03.50 Таємнича Росія

ІНТЕР
08.00 «Школа лікара
Комаровського»
08.30 Д/с «Гурченко. По ту
сторону Карнавалу»
09.30 «Новини» 10.00 Х/Ф
«КАРНАВАЛЬНА НІЧ»
11.45, 02.15 Д/ф 13.00 Х/Ф
«ТАБЛЕТКА ВІД СЛІЗ»
15.00 Т/с «Сильніше долі»
18.00, 20.30 Х/Ф «БРАТСЬКІ
ЗВ’ЯЗКИ»
20.00 «Подробиці»
22.30 Т/с «Всупереч усьому»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00 У пошуках істини
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 21.00 Мегаспоруди
13.30 Екосистеми світу
16.30 Далеко і ще далі
19.20 Шукачі скарбів
00.30 Загадки Всесвіту

ІНТЕР
08.00 «уДачний проект»
08.35 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
11.00 Концерт «Місце зустрічі»
12.50 Т/с «Сильніше долі»
17.50, 21.30 Т/с «Ти заплатиш
за все»
20.00, 04.15 «Подробиці тижня»
23.20 Х/Ф «БРАТСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ»
02.50 Д/ф

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.30 У пошуках істини
08.10 Шукачі скарбів
10.00, 21.30 Мегаспоруди
13.00 Екосистеми світу
16.00 Далеко і ще далі
18.50 Секретні території
00.30 Пустелі: життя на межі
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СТБ
05.40 Х/Ф «ДОЧКА»
07.10 Х/Ф «ПОДАРУНОК ДОЛІ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
22.45 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7». Підсумки
голосування»
00.00 «Куб - 5»
01.50 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 13.10, 15.25, 21.00 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Лягавий 2»
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
18.00 Т/с «Повернення Лялі»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Ковбої»
02.15 Щиросерде зізнання
03.05 Т/с «Дорога в порожнечу»

СТБ
06.30 Х/Ф «ЧЕРВОНІ ВІТРИЛА»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
12.05 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7» №15
15.15 «Зважені та щасливі - 4»
19.00 «Х-Фактор - 5»
21.40 Т/с «Коли ми вдома»
22.40 «Х-Фактор - 5 Підсумки
голосування»
00.00 «Детектор брехні - 6»
01.20 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.25 Т/с «Повернення Лялі»
06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 01.45 Події
07.15, 08.50 Т/с «Інтерни»
09.50 Один за сто годин
11.00, 22.00 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
13.00, 15.20 Т/с «Я-Ангіна»
17.10, 19.40 Т/с «Кохані жінки
Казанови»
00.00, 02.25 Т/с «Ковбої»
04.35 Остаточний вердикт

СТБ
06.25 Х/Ф «31 ЧЕРВНЯ»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
11.00 «МастерШеф - 4»
15.00 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 14»
21.10 «Один за всіх»
22.20 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
23.25 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО
ДРУГА»
01.40 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
07.15 Таємниці зірок
09.10 Т/с «Я-Ангіна»
13.00 Т/с «Кохані жінки
Казанови»
17.00, 20.00 Т/с «Відбиток
кохання»
19.00 Події тижня з Олегом
Панютой
22.00 Т/с «Слід»
23.30 Великий футбол
01.20 Т/с «Ковбої»
03.40 Події тижня з Олегом
Панютою
04.20 Остаточний вердикт
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ЗІРКОВІ
ЗІРК
КОВІ НОВ
НОВИНИ
ВИНИ

ICTV
04.15 Т/с «Військовий шпиталь»
05.05 Служба розшуку дітей
05.10, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.40 Світанок
06.45, 08.00 Т/с «Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Зірка YouTube
11.00 Т/с «Прокурорська перевірка»
12.20, 13.20, 16.20 Т/с «Чорні
кішки»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Кріт
21.25 Т/с «Чужий район»
23.15 Х/Ф «ВАСАБІ»
01.05 Х/Ф «РОНІН»
03.05 Т/с «Контінуум»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
05.57 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 00.30 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.25 Ревізор-4
11.10 Страсті за Ревізором
12.30, 16.55, 21.00 Т/с «Вороніни»
15.50, 22.05 Т/с «Молодіжка-2»
18.20 Абзац!
19.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНІВ»
23.05 Герої та коханці
00.35 Руді
05.15 25-й кадр
05.40 Нереальні історії

ICTV
07.35 Х/Ф «БЕРМУДСЬКИЙ
ТРИКУТНИК»
09.20 Батальйон 14
10.15 Дістало!
11.15 Громадянська оборона
12.15 Інсайдер
13.30 Т/с «Останній бронепоїзд»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.10 Х/Ф «ВАСАБІ»
22.05 Х/Ф «БАГРЯНІ РІКИ»
00.10 Х/Ф «ВІДЛІК УБИВСТВ»
02.15 Х/Ф «РОНІН»

НОВИЙ КАНАЛ
07.40 Ревізор
10.00 Стажисти
11.10 Уральські пельмені
14.45 Хто Зверху?-3
16.40 Т/с «Вороніни»
18.45 М/ф «Пірати. Банда
невдах»
20.40 Х/Ф «СОЛТ»
22.40 Стенд Ап Шоу
23.40 Х/Ф «ЗНОВУ 16»
01.30 Т/с «До смерті гарна-3»
03.35 Зона ночі
04.35 25-й кадр
05.05 М/с «Барбоскіни»

ICTV
04.10, 03.20 Т/с «Контінуум»
05.35, 12.45 Факти
06.05 Х/Ф «ВНУТРІШНІЙ
КОСМОС»
08.00 Анекдоти по-українськи
08.55 Зірка YouTube
10.10 Кріт
11.05, 13.00 Т/с «Чужий район»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «АНГЕЛИ І ДЕМОНИ»
23.10 Х/Ф «КОД ДА ВІНЧІ»
01.55 Х/Ф «СОЛДАТИ УДАЧІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06.35 Х/Ф «ПЕС-ВАМПІР»
08.05 Х/Ф «ГРОМОБІЙ»
09.50 М/с «Дракони: Вершники
Дурня»
11.45 М/ф «Пірати. Банда
невдах»
13.40 1000 жіночих бажань
14.40 Хто Зверху?-3
16.40 Х/Ф «БИТВА ТИТАНІВ»
18.40 Х/Ф «СОЛТ»
20.40 Х/Ф «НЕВЛОВИМІ»
22.40 Х/Ф «ЯК Я ТЕПЕР
ЛЮБЛЮ»
00.45 Х/Ф «ЗНОВУ 16»

«ОКЕАН ЕЛЬЗИ» ЗІБРАВ
ДЛЯ ГОСПІТАЛІВ БЛИЗЬКО
700 ТИС. ГРН
navsi100.com

З

а останні півроку група «Океан Ельзи» придбала
медикаментів та медичного обладнання для українських військових госпіталів більш ніж на 700 тис.
гривень. Про це повідомила прес-служба групи.
Усі закупівлі, що їх зробили музиканти, було безпосередньо або через волонтерські організації передано
військовим госпіталям в Харкові, Дніпропетровську
та Києві. Крім того, група за допомогою Одеського
волонтерського осередку допомагає дітям-сиротам та
інвалідам, які є переселенцями зі сходу України.
Черговою акцією «ОЕ», точніше, її лідера Святослава Вакарчука, стане допомога військовому госпіталю в Запоріжжі. Для збору коштів музикант проведе 19
грудня у Києві, в Театрі імені І. Франка, концерт свого
сольного проекту «Вночі». «Ми хотіли б робити те, що
працюватиме на майбутнє і довгі роки служитиме людям. Допомогти лікарням, облаштовуючи їх сучасним
обладнанням, комплектуючи такими вкрай потрібними реанімобілями. Хтось має і це робити, адже колись
настане день й закінчиться війна», – сказав Вакарчук.
Квитки на концерт 19 грудня вже надійшли у продаж. Їх вартість – від 2250 до 15 тисяч гривень. «Вночі»
– сольний проект Вакарчука, вперше представлений
в 2008 році. У ньому брали участь і учасники «ОЕ», і
джазові, народні, академічні музиканти.

ТНМК ПРЕЗЕНТУВАЛИ
ПЕРШИЙ КЛІП З НОВОГО
АЛЬБОМУ

navsi100.com

«Т

анок на Майдані Конго» презентували відеокліп
на пісню «В Наступному» з нового студійного
альбому «Дзеркало». Судячи з пейзажів, відео знімалося в «українській Венеції» — селищі Вилковому
Одеської області.
У ролику, крім музикантів, знялися і їхні сім’ї. Авторами кліпу на пісню з глобальним метафізичним
сенсом виступили Олег «Фагот» Михайлюта (режисура), Олексій Москаленко та Михайло Любарський
(знімання), а також Віктор Придувалов і Володимир
Невельський (монтаж). Відзначимо, презентація кліпу
«В Наступному» відбулася 13 листопада в Києві у рамках фестивалю PROSTO Music Video Festival.
«Дзеркало» стане шостою студійною платівкою
ТНМК. За словами музикантів, робота над диском
«тривала всі чотири роки з моменту виходу крайнього альбому «С.П.А.М.». За традицією, поряд з піснями
платівка включить низку спеціальних скитів, записаних відомими «історичними» персонажами.

НА «AMERICAN MUSIC
AWARDS» ТРІУМФУВАЛА
КЕТІ ПЕРРІ

Tablo ID

С

татуетки «AMA» урочисто роздали цієї неділі. Вів
церемонію репер Pitbull. Кеті Перрі перемогла у
трьох номінаціях – «Найулюбленіша поп/рок-артистка
року», «Найулюбленіша сучасна доросла виконавиця»
та «Сингл року» (ним стала пісня «Dark Horse»). У
номінації «Артист року» перемогли «One Direction».
Вони ж отримали нагороди «Улюблений гурт, дует або
колектив» та «Улюблений поп/рок альбом». У номінації «Новий артист року» найкращими стали учасники
гурту «5 Seconds of Summer». «Найулюбленішим поп/
рок-артистом року» обрали англійського співака Сема
Сміта. У стилі реп та хіп-хоп найкращою стала Іггі
Азалія. «Найулюбленішою соул/R&B-артисткою» проголосили Бейонсе, її альбом так само став найулюбленішим. Найкращим саундтреком 2014 року стала пісня
з мультфільму «Крижане серце».

12

ÐÎÇÂÀÃÈ

Хроніки ЛЮБАРТА
№34 (197)

27 листопада 2014 року

«АМАЗОНІЯ:

ІНСТРУКЦІЯ З ВИЖИВАННЯ»

КІНОРЕЦЕНЗІЯ
Алла САДЕЦЬКА

Щ

о може бути більш захопливим,
ніж подорож Амазонією? Та ж сама
подорож, але очима маленького
моторного капуцина. Він і на дерево
залізе, щоб оглянути все зверху, і спритно
заховається від будь-якої небезпеки, і
швидко втече за потреби.

Циркова мавпочка-капуцин не порозумілася з кимось
із колег, через що керівництво
вирішило відправити її на роботу в інший аналогічний заклад. Однак літак, що перевозив примата разом з іншими
вантажами, потрапив у грозу
над Амазонкою і впав у джунглі. Пілот вижив, але швидко
і безповоротно зник з місця
аварії. Капуцин теж вижив і
досить швидко усвідомив, що
потрапив у середовище, до перебування в якому зовсім не
готовий: повсюди комахи, змії
і хижаки, їсти нічого (гриби й
ті виявляються галюциногенами), з неба час до часу йде
рясна злива. Словом, маленька
мавпочка вперше у житті опинилася у природніх для свого
виду, але нових для себе умовах
довкілля.

КУДИ ПІТИ

ЛУЦЬК ВІДВІДАЮТЬ
ОКСАНА ЗАБУЖКО
ТА СЕСТРИ ТЕЛЬНЮК
«Від Євромайдану до
АТО, від листопада
2013-го по літо 2014го» – погляд на події
в Україні від Оксани
Забужко! Мистецьке
об’єднання
«стендаЛь»
запрошує на
зустріч із однією з
найавторитетніших
письменниць
України.
Презентація проекту
Оксани Забужко
«Літопис самовидців.
9 місяців українського
спротиву» відбудеться 11 грудня о 18:00 у Палаці
культури (вул. Богдана Хмельницького, 1).
Цей проект – колективний портрет «народження
нації», що за дев`ять місяців пройшла шлях від
мирного протесту до визвольної війни, складений з
найпопулярніших за цей час дописів у соцмережах,
інтернет-публікацій та фраґментів новинної стрічки.
У збірнику – понад сотня авторів, серед яких відомі
літератори, блогери, журналісти та анонімні мережеві
«ніки».
Музична частина – виступ сестер Тельнюк. Вони
виконають нові, а також улюблені композиції на вірші
Оксани Забужко, Тараса Шевченка, Василя Стуса тощо.
Більше інформації можна дізнатися у спільнотах:
http://vk.com/zabuzhko_lutsk або
https://www.facebook.com/events/738619059547281.
По квитки звертайтеся за телефонами: 098-630-58-12,
099-618-59-43. Під час заходу можна буде придбати
книги Оксани Забужко, диски із композиціями сестер
Тельнюк та взяти автографи.

Документальний пригодницький фільм «Амазонія: Інструкція з виживання» вражає
своєю красою. Спільний проект кінематографістів Франції
та Бразилії показує внутрішнє
життя найбільшої низини на
Землі. Одночасно мета створення фільму – привернути

увагу суспільства до екологічних проблем регіону.
Трейлер «Амазонії» намагається справити враження, що
йдеться про не надто серйозне,
проте красиве документальне
кіно. Не вірте рекламному ролику. Так, краси в «Амазонії» з
лишком, та цю стрічку, окрім то-

го, можна сміливо називати художнім фільмом.
Утім вибагливий дорослий глядач може сказати, що цей фільм не вартий походу в кінотеатр,
що таке кіно треба дивитися вдома за сніданком.
Аж ніяк! «Амазонія» – це щось на кшталт випуску програми «У світі тварин», який буде однаково цікавим як дорослим, так і дітям.
Досить вдала й красива документалка з елементами легкої вишуканості (наприклад, сон
мавпочки або ефектні знімання з-під води),
залишає дуже приємний післясмак. Окремі кадри хочеться затримати у пам’яті, придивитися
пильніше. Світанки, заходи сонця і блискавки,
павуки-птахоїди великим планом і, нарешті,
пара лінивців, що плавають, на великому екрані
– час у кінотеатрі пролетить непомітно. Немає
приводу не порекомендувати широкому колу
глядачів.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«ШВИДКІ ЗМІНИ»

(США, 1990)
Режисери: Ховард Франклін,
Білл Мюррей
Кримінально-комедійний опус з
кіношним духом 80-х. Там Мюррей
ще смішний, а не типово для себе
нинішнього трагікомічний. Історія
«креативного» пограбування банку
і людської недолугості вкупі з життєвою кармою героїв. Як виявилося,
вкрасти гроші – одна справа, інша
– втекти з пограбованим подалі від
рідних місць. І смішно, і грішно, і
втішно… Окремо хочеться сказати про присутність у стрічці Ренді
Квейда. Його комедійні персонажі
своєю вайлуватістю і безпардонністю завжди сягають найвищих кінопланок. Можна, кому до смаку.

«КРЕДЕНС»

(Україна, 2013)
Режисер:
Валентин Васянович
Коли українське кіно тікає від
властивої йому традиційної питомо
езотеричної поетики і занурюється
в товщі соціального, на кінцевому
етапі виходить щось направду цікаве, з вогником і оголеним нервом…
Майже різдвяна історія, яка розгортається перед глядачем у зимовому
Львові і являє нам уривок з життя
пересічного
музиканта-класика,
який стикається з серйозними життєвими викликами і не годен відразу зрозуміти – приймати їх чи
спокійно піти за течією навколишнього. Сімейні розбірки, навколомузичні «тьори», батьки й діти,
меблі й інструменти, собаки та секс, колядки та мандарини... Сподобалося. Рекомендую всім! Такого українського кіно мені справді
бракує. Васянович робить хорошу справу.

«ВІЙНА ҐУДЗИКІВ»

(Франція, 2011)
Режисер: Ян Самюель
Про серйозне дитячою мовою.
Один з найкращих французьких
фільмів, побачених за останні
роки. Чергова екранізація одного з
найкультовіших європейських сюжетів ХХ ст. Історія ворогування
двох маленьких французьких сіл
під час Другої світової. Діти будують справжні військові плани, розробляють тактики, вибудовують
стратегії, ведуть різного ступеня
складності бої… Світлий і глибоко
мінорний фільм, що змусить вас
опісля порефлексувати. Окремо хочеться відзначити дитячі ролі – попри всі вікові моменти, перед вами
на екрані справжні актори, і це не може не підкупити. Дивовижний
вигляд має і нині вкрай затребуваний у французькому кіно Ерік Елмосніно. Спробуйте з рідними і близькими!

«РАГІН»

(Австрія, Росія, 2004)
Режисер:
Кірілл Сєрєбрєнніков
Тема психіатрії – одна з моїх
улюблених у кінематографі. Екранізація класичної розповіді Чехова
«Палата №6», окрім певної нерозбірливості мовлення героїв, має
достатньо перфектний вигляд. Історія лікаря, який, перечитавшись
робіт австрійських колег, вирішує
застосувати у своїй професійній
практиці абсолютно нові методи
лікування… Його часті відвідини
палати №6 починають викликати
серйозні підозри в місцевого персоналу, проте головному герою на
це глибоко плювати. Втім, як зазначає народна мудрість, з ким поведешся – від того й наберешся. Доля лікаря-експериментатора завела
його надто далеко від реальності, якщо, звісно, не припускати, що,
крім знайомого нам виміру цієї реальності, не існує інших, всьогонавсього нами непізнаних. Все. Подивіться, кому цікаво.

ÌÀÉÑÒÐÈ ÑËÎÂÀ
Розмовляла Ірина КАЧАН

У

країнський письменник
Олександр Ірванець
нещодавно знову
побував у Луцьку. Цього
разу він презентував своїм
волинським шанувальникам
переклади польських п’єс
Яноша Ґловацького «Найвищі
будинки – найглибші могили»
та збірку віршів «Пісні війни»,
присвячену революційним
подіям минулої зими.
Луцьку пощастило, адже
«Пісні війни» він привіз сюди
саме 21 листопада, у День гідності, рівно через рік від початку Євромайдану. «Не найгірше місце,
де я міг опинитися цього дня»,
– жартує сам письменник…
– Ви доволі часто буваєте в
Луцьку. Що вас тягне сюди?
– Насправді все дуже просто, адже Луцьк – моє друге
рідне місто. Тут похований мій
дідусь, тітка живе на Полонці
біля цукрозаводу. Я дуже добре знаю Луцьк і люблю його.
Свого часу багато прожив тут.
Знайомий з багатьма творчими
особистостями міста. Той же
Петро Коробчук – один із моїх
найближчих друзів.
– Ви народилися у Львові,
зростали у Рівному, навчалися
у Дубні, а живете в Ірпені. Де
вам найрідніше?
– Звісно, уже багато років
поспіль мій дім – це Рівне та Ірпінь. Прописаний я у Рівному,
там сплачую податки, голосую
на виборах. Дуже люблю Острог, де я час до часу викладаю в
академії. Втім не можу не зауважити – перші п’ять років мого
життя минули у Локачинському
районі.
– Ви часто буваєте за кордоном, але живете в Україні.
Ніколи не виникало спокуси
реалізовувати себе за межами
батьківщини?
– У моєму житті були тривалі поїздки, гранти. Я мав річну стипендію в Америці. Якщо
полічити по штемпелях, то я й
у Німеччині прожив понад рік,
а у Польщі – то й узагалі кілька
років загалом. Звісно, були пропозиції, навіть доволі серйозні.
Якби захотів, то уже давно лишився б десь там і мав би громадянство.
– Таким є ваш патріотизм?
– А як це ще назвати? Це
моя країна, мій народ, моя література. Я – український пись-
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ОЛЕКСАНДР ІРВАНЕЦЬ: «ПИСЬМЕННИК,
ЯКИЙ ІДЕ У ПОЛІТИКУ, ДУЖЕ ШВИДКО СТАЄ
ЦІЛКОВИТИМ ТВОРЧИМ ІМПОТЕНТОМ»
менник, пишу українською мовою для українців. Тому мушу
жити в Україні. Хоча я вдатний
до мов, опанував би чужу мову
й говорив би нею. Не хочу видатися пафосним, не хочу вдаватися до патріотичної патетики, але саме тут моє місце – в
Україні. Тут я почуваюся найорганічніше. Я звідси і тому я
тут. Мені тут жити, тут писати,
бо саме в Україні мої читачі. Я
не знаю, де мій читач у Парижі
чи Торонто. Хоча, якщо чесно,
мене впізнавали і у Нью-Йорку,
і у Філадельфії.
– Ви перекладаєте з російської, білоруської, польської,
чеської, французької. Звідки у
вас тонке відчуття мов?
– Те, що я – гуманітарій від
народження, думаю, й так усім
зрозуміло. Та із дитинства цікавився рок-музикою, років з
одинадцяти. У радянські часи в
нас продавали журнали із країн
так званої соціалістичної співдружності – польські, чеські,
югославські, словацькі. Читати їх було надзвичайно цікаво,
тому я навіть економив свої 15
копійок на шкільний сніданок,
аби мати змогу придбати іноземний журнал.
Мої батьки – східняки, польської вони взагалі не знали, але
якимось чином у нас вдома був
польсько-російський словник. І
я сам вчитувався у ті журнали
й опановував мови. Згодом почав читати серйозніші тексти,
а потім і книги. Тепер я маю усі
ці мови в голові, інша річ, що не
володію ними бездоганно. Але
коли потрапляю у мовне середовище, то на другий-третій день
вже більш-менш говорю. Не назву себе знавцем мов, я просто
чутливий до них. З іноземних
робочою є англійська.
– Нещодавно Святослав
Вакарчук висловив думку, що
українцям можна допомогти
опанувати англійську, транслюючи на телебаченні фільми
англійською з українськими
субтитрами. Що думаєте з цього приводу?

ХТО ТАКИЙ ІРВАНЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ІРВАНЕЦЬ – український
письменник, перекладач. Народився 24 січня 1961 року у Львові.
Зростав у Рівному. Закінчив 8 класів Рівненської школи № 18
(1976), Дубенське педагогічне училище (1980) та Літературний
інститут імені Горького (Москва, 1989). З 1993 року постійно живе
в Ірпені під Києвом.
17 квітня 1985 року разом із Юрієм Андруховичем та Віктором
Небораком заснували літературне угруповання «Бу-Ба-Бу».
З початку 2000-х років працює в драматургії та прозі. Автор
понад двох десятків книг та численних публікацій у часописах і
альманахах Європи й Америки.
Його твори перекладали англійською, німецькою, французькою,
шведською, польською, чеською, білоруською, російською,
італійською, хорватською мовами. Сам перекладає з білоруської,
польської, російської, французької та чеської мов.

ЛІТЕРАТУРНИЙ
ДОРОБОК
«Вогнище на дощі» (1986)
«Тінь великого класика» (1991)
«Рівне/Ровно (Стіна)» (2002)
«Вірші останнього
десятиліття» (2001)
«П’ять п’єс» (2002)
«Очамимря: Повість та
оповідання» (2003)
«Любіть!..» (2004)
«Лускунчик-2004» (2005)
«Преамбули і тексти. Збірка
поезій» (2005)
«Хвороба Лібенкрафта» (2010)
«Мій хрест» (2010)
«Сатирикон – ХХІ» (2011)
«П’яте перо» (2011)
«Пісні війни» (2014)

– Я люблю дивитися фільми
з субтитрами. Це один із хороших методів вивчення мови.
Звісно, не всі придатні до вивчення мов. Але держава якось
мусить про це дбати. До слова,
Грузія запровадила власну програму, і у них молодь зараз говорить англійською.

Нарешті й ми маємо президента, який вільно розмовляє
англійською і французькою. І
він говорить пристойно, нормальними граматично завершеними довгими реченнями. Не
збираюся співати хвалу президентові, але це факт, і він, безумовно, позитивний.
– До слова, вас у політику
ніколи не тягнули?
– І у мене таких думок ніколи не було, і пропозицій, Богу
дякувати, не надходило. Я просто знаю, що стало з письменниками, які пішли у політику.
Не хочу опинитися на їхньому
місці. Письменник, який іде у
політику, дуже швидко стає цілковитим творчим імпотентом.
Дуже швидко. Боюся цього. Я не
засуджую нікого, бо якщо людина відчуває, що може й хоче щось
зробити і для цього йде у політику, честь і хвала. Але мене туди
не треба тусувати. Бо впевнений,
що у більшості людей, які дориваються до влади, зриває дах.
– В Україні можна бути
письменником реалізованим,
заможним і не розчарованим?

ВАРТЕ УВАГИ

ІВАН КОРСАК ПРЕЗЕНТУВАВ НОВИЙ РОМАН
Волинський письменник Іван
Корсак видав нову книгу –
роман «Борозна у чужому полі».
Нещодавно відбулася презентація
видання у Києві.
За словами самого автора, його
книга розповідає про істинно легендарну родину – братів Тимошенків.
Старшого брата Степана звично іменують батьком американської прикладної механіки, Володимир – член уряду
Рузвельта, Сергій був міністром шляхів уряду УНР, в еміграції, живучи у

Луцьку, обирався послом і сенатором
польського сейму. Саме він започатковував модерний український стиль
в архітектурі – у Грузії і Росії, Україні і
Польщі, Чехії і Канаді, Парагваї та Аргентині зводили будівлі за його проектами. Храмів поміж тих будівель теж
чимало. А ще Сергіїв син Олександр
був головним архітектором метро у
Вашингтоні, зводив хмарочоси в НьюЙорку, закладав підвалини Товариства
українських інженерів Америки.
– Шкода, звісно, що славетним
цим вченим, інженерам і архітекторам

так мало випало свій край розбудовувати, більше натомість Польщу чи Чехію, Вашингтон чи Нью-Йорк, – зауважує Іван Корсак. – Та склалося вже, як
склалося, кожен з них свою борозну
прокладав, хай навіть і не на своєму
полі. Але ж нивка до нивки у висліді
дасть поле загальнолюдське, вічне й
невимірне: колись-таки поцінують
вклад нашого люду в поступ цивілізації світової. Суттєво тепер, аби ці імена
(лиш з одної родини четверо!) не розвіялися суходолами європейськими та
заокеанськими обширами...

– Думаю, стане можна у
найближчі 10-20 років. У нас хороші перспективи. Український
письменник, видавши книгу,
вже сьогодні має більше шансів, ніж норвезький. Тому що
українців є 45 мільйонів, а норвежців – п’ять. Це вже більша
читацька аудиторія. Теперішні
можливості для письменника
сприятливі, бо Україна у тренді,
до нашої держави прикута увага
світової спільноти.
До слова, в Україні є письменники, які можуть жити з
гонорарів. Їх, може, й небагато,
але вони є. Це, мабуть, наразі
Андрухович, Забужко, Курков.
Думаю, можна назвати сімвісім імен. Я особисто живу з
писання, але не суто з творчості. Редагую, перекладаю, пишу
колонки, статті, викладаю.
Живу зі своїх текстів, ще поки
не з книжок.
– Писати – це передусім
внутрішній поклик чи потреба в заробітку?
– Коли мені телефонують і
просять написати колонку, то я
усвідомлюю, що це мій заробіток, тому сідаю й пишу. Бо знаю,
що у мене вийде добре. А своїх
творів не пишу, поки не відчую, що цього ніхто, крім мене,
у світі не скаже. Саме тому мій
творчий доробок не такий вже
й великий.

– Нещодавно ви приїздили
до Луцька з колективом творців фільму «Поводир», номінованого від України на «Оскар».
Як сценарист цієї стрічки ви
долучилися до творення прекрасного патріотичного українського кіно. Як гадаєте, у нас
є шанси?
– Абсолютно неетично хвалити щось, до чого ти причетний. Та я трішки розуміюся на
кіно, добре знаюся на світовій
класиці, на світовому кіно. І
мені видається, що ми зняли добрий фільм, цікавий, цілісний. Я
його переглянув багато разів. Я
його писав, власне кажучи. І не
бачу там лажі. Ми всі старалися.
Навіть артисти знімалися у «Поводирі» за половину, а то й за
чверть свого звичного гонорару.
Кіноакадемія з-поміж усього
іншого дивиться на арифметику,
відштовхується від касових зборів. У фінал зазвичай потрапляють фільми великих країн: Індії,
Китаю, Австралії, Росії. Тому
шанси наші невеликі. Але зараз
члени кіноакадемії переглядають «Поводир» й інші іноземні
фільми, номіновані на «Оскар».
Приблизно у двадцятих числах
січня буде оголошено лонг-лист,
який потім скоротять. У будьякому разі сподіватися на успіх
можна. Думаю, що ми заслуговуємо на визнання.
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ДЗЮДО

ЛУЦЬК ПРИЙМАВ
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

«ВОЛИНЬ» ПЕРЕМАГАЄ
ДОНЕЦЬКИЙ «МЕТАЛУРГ» У КИЄВІ
ДЕБЮТНИЙ ГОЛ СІМІНІНА ТА ЧЕРГОВИЙ
«СТАНДАРТНИЙ» ШЕДЕВР БІКФАЛВІ
Павло ФІЛОНЮК

огода знову влаштувала цим
суперникам «веселий» матч. Як і
навесні у Донецьку, гра проходила у
зимових умовах. Щоправда, якщо наприкінці
березня було просто морозно, то нині
суперники мусили змагатися не тільки між
собою, але з опадами. Напередодні вночі у
Києві випав сніг, і газон на арені ім. Баннікова
не встигли добре почистити.

П

Назар ТРИКУШ

Минулого тижня в Луцьку проводили
змагання Чемпіонату України з дзюдо
серед чоловіків та жінок. У столицю
Волині приїхали 273 спортсмени з 23
областей України. Вони розіграли між
собою 14 комплектів нагород.
Перший ігровий день поскупився для волинян на медалі. Тільки другого змагального
дня господарі заслужили першу нагороду.
У ваговій категорії -78 кг «золото» виграла
Анастасія Турчин. Спортсменка виступає
згідно із системою консолідованого заліку за
волинську та рівненську федерації. На жаль,
ця медаль стала й останньою.
У загальнокомандному заліку лідером
у підсумку стала команда Києва. Другу сходинку посіли харківські спортсмени, а третє
місце дісталося донецьким дзюдоїстам. Волинь з одним «золотом» стала лише 12-ю.
«У нас є дуже багато талановитих дітей. На
кадетських та юніорських турнірах ми завжди
маємо безліч нагород, – розповідає виконавчий директор Федерації дзюдо Волині Віталій
Терешкевич. – На жаль, дорослий спорт у нас
не так сильно розвинений, тому поки тішимося тими здобутками, що є. Наше стратегічне
завдання – заохотити дітей і далі займатися
дзюдо і всіляко їх у цьому підтримувати».
Привітати призерів національної першості приїхали бронзовий призер Олімпійських
ігор у Сіднеї Руслан Машуренко та головний
тренер штатної збірної України з дзюдо Сергій Гайдай.

Зважаючи на погоду, команди недовго звикали до засніженого поля. Холод змушував рухатися, і тон в матчі задали «хрестоносці», яких
підтримував гостьовий сектор вболівальників
– наші фани не побоялися погоди й прибули до
Києва.
«Волиняни» відразу розпочали обстріл воріт
Бандури із дальніх дистанцій. Почергово приклалися, щоправда, неточно та в руки кіперу,
Федорчук і Матей. Класний прохід вдався Кобахідзе, але на його простріл зреагував Бандура.
Команди добре рухалися, а часто й ковзалися на газоні, в середині тайму «Волинь» відкрила
рахунок. Це «прорвало» Сергія Сімініна! Наш капітан нарешті забив перший гол у кар’єрі. І яким
наліста програми «Профутбол», який приїхав
же гарним видалося це взяття воріт! Підібравши
фільмувати сюжет про румунського хавбека «Вом’яча неподалік центру поля, Сіма з 32 метрів
лині»! Бікфалві пробив хитро – із відскоком від
увігнав кулю правою ногою у ліву
слизького газону – і м’яч влетів
«дев’ятку» воріт Бандури – 0:1!
знову ж таки у лівий від Бандури
14-й
ТУР
«Волинь» не збавила оберти й
кут воріт – 0:2!
29 листопада
у двох наступних атаках також неПочаток другого тайму мав
безпечно загрожувала «Металур- Олімпік – Чорноморець, 14:00 би стати зовсім трагічним для
гу». Спочатку Федорчук вирішив
30 листопада
«Металурга», якби арбітр АраВолинь – Іллічівець, 14:00
повторити «фокус» капітана, зановський призначив пенальті у
Металург З – Шахтар, 14:00
кидав м’яча за комірець кіперу, але
ворота Бандури. Після розіграшу
Металіст – Зоря, 17:00
зовсім трохи не влучив із ще бількутового Кобахідзе пробивав з
Ворскла – Динамо, 19:30
шої дистанції. А Жунічу забракло
10 метрів по воротах і Морозюк
Карпати – Говерла, 19:30
вправності нападника, коли наш
відбив м’яча рукою! Суддя стояв
1 грудня
центрбек пробивав після відскоку
поруч і не помітив порушення
Дніпро – Металург Д, 19:00
з кутового.
правил!..
За справу взялися «волинські»
Лучани цілком контролювали
румуни. Матей заробив штрафний за 25 метрів
перебіг подій у матчі, тренер «Металурга» мувід воріт, Бікфалві його пробив. Не дарма Ерік
сив кидати в бій Мораєса, який щойно залікував
напередодні від’їзду до Києва тренував журтравму.

БАСКЕТБОЛ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
М Команда

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

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

І

12
12
12
12
12
12
12
11
11
12
12
12
12
12

В Н П

9
8
8
5
5
4
5
4
3
3
1
2
0
2

PМ

3 0 27 - 7
3 1 23 - 8
1 3 24 - 7
3 4 13 - 11
3 4 11 - 24
5 3 13 - 8
2 5 18-19
4 3 15 - 15
5 3 12 - 11
4 5 14 - 15
6 5 8 - 15
3 7 10 - 23
3 9 10 - 26
3 7 10 - 19

О

30
27
25
18
18
17
17
16
14
13
9
9
3
0

З ФК Карпати (Львів) знято очок: 9. Згідно з рішеннями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.

Металург Д (Донецьк): Бандура – Морозюк,
Чечер, Путівцев, Соболь (Мораєс, 55),
Макрідіс (к), Прийма, Нельсон (Насонов, 69),
Александре, Федотов (Габріель, 43), Лазіч.
Волинь (Луцьк): Неділько – Сімінін (к), Жуніч,
Шабанов, Шіш, Бабенко (Новак, 85, Селін,
90+4), Бікфалві, Матей, Федорчук, Кобахідзе,
Мемешев (Гуменюк, 46).
Голи: Сімінін (24), Бікфалві (39) – Мораеєс (77).
Попереджені: Мемешев (27), Федорчук (61),
Жуніч (74), Прийма (47), Морозюк (80), Новак (88).
І найкращий бомбардир минулого чемпіонату таки забив. «Волинь» провела масовану атаку,
яка закінчувалася ударом у порожні ворота із 40
метрів, але Бандуру підстрахували захисники.
М’яч відскочив до Кобахідзе, проти якого порушували правила. Пішла швидка атака у два паси,
й Мораєс вискочив на ворота Неділька – 1:2.
Не дивно, що фінальні хвилини пройшли
дуже нервово, але «волиняни» таки відбилися.
У результаті – перемога «Волині». І «хрестоносці», обійшовши сьогоднішнього суперника,
вириваються із низів турнірної таблиці.

ПЕРША ПЕРЕМОГА ОМОЛОДЖЕНОГО «ВОЛИНЬБАСКЕТА»
Назар ТРИКУШ

«Волиньбаскет-WOG-Університет» –
«Авантаж-Політехнік» – 92:93 (17:26; 26:21;
16:17; 21:16; 12:13) та 75:58 (24:14; 21:9; 21:19; 9:16)
Вихідними в Луцьку відкрили новий баскетбольний сезон. У перших іграх місцевий
«Волиньбаскет» зустрівся з одним із найсильніших колективів Вищої ліги – харківським
«Авантаж-Політехніком».
Волиняни добре знали суперника, адже
багато сезонів виступають пліч-о-пліч. Тому
план на гру було складено грамотно, але ще
самі гравці «Волиньбаскета» не до кінця зіграні.
Зазначимо, з минулорічної основи у луцькому
клубі залишився лише теперішній капітан Дмитро Швагринський.
З перших хвилин гри гості намагалися утримувати невеличку дистанцію в рахунку. Лише
перед великою перервою лучани вирвалися на
два очки вперед, але потім повернулася звична

картина гри. За чотири хвилини до фінального свистка різниця вже перевалила за десяток
– 65:76. Після цього підопічні Дмитра Чайковського схаменулися. В останні три секунди основного часу два очки відіграв Роман Козлов і перевів гру в овертайм – 80:80. У додатковому часі
волиняни програли лише в одне очко – 92:93.
«Команда тільки-тільки заявилася, тому ми
не можемо показувати оптимальну гру, – розповідає капітан волинян Дмитро Швагринський. – Люди ще не підігнані один під одного.
Ми стараємося вдосконалюватися, підганяти
все на тренуваннях і перемагати. Щоб глядачі
наші насолоджувалися.
Коли команда йде без перемог, це дуже тяжко і заганяє всіх у таку маленьку депресію, та, на
щастя, в нас іде маленький підйом».
У матчі-відповіді лучани вже не мали права
на таку нервову гру. Після першої чверті вони
вже були на 10 пунктів попереду, а до великої
перерви рахунок став 45:23! Правильно розпо-

діливши обов’язки, господарі взяли більш ніж
переконливий реванш – 75:58.
«Це перша наша перемога. Хотів би подякувати вболівальникам. Ми хоч і не встигли
нормально підготуватися до сезону, але по ходу
починаємо розуміти наші завдання в захисті,
тобто хлопці починають розуміти, що від них
хоче тренерський склад», – коментує гру тренер
Дмитро Чайковський.
Зазначимо, першу перемогу лучан у новому
сезоні на власні очі спостерігав новий меценат
волинського баскетболу Ігор Єремеєв. Ігор Миронович зазначив: якщо його присутність допомагатиме команді вигравати, то він частіше
буде відвідувати ігри.
Цими вихідними до Луцька завітає дубль
южненського «Хіміка». Незважаючи на молодий вік хлопців, вони цього чемпіонату вже
перемогли стабільний «Авангард» та «Золотой
Век». У суботу, 29 листопада, гра відбудеться о
19:00. Недільна дуель стартує о 15:00.

ÇÀÁÀÂÀ
Л

ютеранська кірха – це не тільки
пам’ятка архітектури, а й символ
цікавої та неординарної частинки волинської історії. У ХІХ столітті російський уряд сприяв переселенню сюди
німців, оскільки сподівався з їхньою допомогою відновити та вивести на високий рівень сільське господарство й промисловість. Релігійні потреби німецьких
переселенців у Луцьку задовольняли
молитовні будинки, проте потрібен був
великий центральний храм.
У червні 1905 року відбулася урочиста церемонія закладання наріжного каменя у фундамент майбутньої кірхи, запроектованої архітектором Християном
Бойтельспахером у неоготичному стилі. Роботи зі спорудження храму тривали близько 15-ти місяців. Новозбудована
церква була прикрашена вітражами з кольорового скла, дерев’яними різьбленими меблями та містила німецький орган.
У Першій та Другій світових війнах кірха постраждала від бойових дій. У 1960
році сильний буревій зніс центральний
високий шпиль. Будівля певний час стояла без догляду, аж поки її не пристосували під потреби архіву.
Після «бездуховного періоду» радянської доби кірху віддали релігійній
громаді луцьких баптистів. Лютеранська громада була малочисельною і не
спроможною відреставрувати храм.
Тому нині лютерани для релігійних потреб використовують будинок біля кірхи, а сам храм належить євангельським
християнам-баптистам.
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АНЕКДОТИ
А ще зовсім недавно, в листопаді
2012-го, головною темою обговорень у
соцмережах був неминучий кінець світу.
Золоті були часи!
Поп-зірка – чоловікові:
— Коханий, нам треба прогнати цього пса.
— Навіщо?
— Він виє, коли я співаю.
— Ну, ти ж перша починаєш...
Ми й не помітили, що бензин подешевшав майже на третину. Недавно коштував долар, а зараз — лише 70 центів!
— Володенько, а в Москві коалу знайти можна?
— Напевно, можна, Аліночко.
— І сфотографуватися з нею можна?
— Так, звичайно.
— То якого ж біса ти по це фото аж в
Австралію літав?!
Коли Путін дізнався, що інші лідери
«Великої двадцятки» не дивляться російські новини, він зрозумів, що з ними
нема про що говорити.
Тому й поїхав раніше.
«А чому б нам дорогу через лісок не
зрізати?» — подумав Іван Сусанін, мимоволі прирікаючи себе на вічну славу.
Голова Нацбанку заявила, що курс
гривні щодо долара більше не падатиме.
І постукала по дереву, тричі сплюнувши
через плече.
Кіт — це магічна істота, здатна одним
звуком «няв!» домогтися від вас того, за
що собаці треба бігати, стрибати, подавати голос і лапу, приносити палицю й
тапки і охороняти ваш будинок.
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 20 листопада 2014 року
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СЕЛО
Поїхав у село привітать батька з 85річчям.
Зайшов у хату. На кріслі стояв на
задніх лапах молодий чорно-білий кіт і
занімався якимись тібетськими практиками. Тобто – підкидав обома лапами
носок угору і дивився, як він на нього
падає зверху…
Влітку кіт жив надворі і в сараї, і
його не звали ніяк. Але з наступлєнієм
холодів на короткому сімейному совєті
його було вирішено пустить в хату. Кіт
согласився… У зв’язку з повишенієм соціального статусу йому присвоїли кодове ім’я. Тепер його звать Мирон…
Мирон побачив мою собаку і дуже
здивувався, а собака зраділа. Але потім
кіт вигнувся в красіву правильну дугу,
настовбвурчив мєх, зашипів і ретірувався з хати майже по потолку в кілька
сильних точних прижків… До самого
мого від’їзду він більше в хату на заходив. Сидів надворі з вираженієм ліца,
яке можна назвати так: «Якого хера ви
сюди приїхали – без вас мені тут краще»… Іногда стрибав на зовнішнє підвіконня і заглядав у хату… Со злостю і
нєдовєрієм…
Правда, кусок куриці, який я йому
дав, з’їв. Але якось так, начебто нехотя і
спустя рукава, без реверансів і благодарностєй в мою сторону. Тіпа, не дуже то
воно мені й треба було… Уніжаться я не
буду, понятно?
Привіз батькові на подарок зімні
ботинки з мєхом (ну і бритву, понятноє
дєло). Батько якраз вийшов надвір.
– Ти куди? – питаю…
– Піду курям дам, – сказав батько.
Курі в цей час стояли за сєткою і вніматєльно вслухалися в наш діалог. Вони
знають, що коли до них ідуть, то це – або
годувать, або забирать яйця, або уби-

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИ

вать… Інших альтернатив не існує. Ну,
годують і забирають яйця все-таки частіше, чим убивають… Шо вже хорошо…
Руська рулєтка, в общим, така…
Показав батькові подарочний ботинок… Він його покрутив у руках і спитав
с разочарованієм:
– Шо, тіки один?
– А ти хотів все і зразу? Другий привезу на Різдво, – тупо пожартував я…
Сіли за стіл. Батько підійшов до
столу і настороженно взяв банку щучої
ікри, понюхав…
– Що воно таке?
– Шось молошне, – сказала мати.
– Я молошного нехо, – сказав батько…
– Вітя, а шо таке «блогер»? – спитала
мати.
– Де ти таке почула? – здивувався я.
– Та звонила родичка і каже: «Ваш

син – блогер». То я так розстроїлася, що
аж не спала цілу ніч…
– Не розстраюйся, – кажу. – Нічого
страшного, хоч і хвалиться особо нічим…
– Ти там будь скромнішим, – попросила мати.
– Добре, – кажу.
– А налий мені отого, – попросив
батько і показав пальцем на бутилку віскі.
Налив, випив.
– Ох і погане, – каже. А потім додав:
– Ну, крєпке, – щоб уже зовсім віскі не
обіжать…
– Ти веранду закрила, Катю? – спитав батько у матері.
– Та нашо її закривать серед дня? –
спитала мати.
– Тю, ти шо, не помниш, як той у нас
холодець поїв і вкрав чайник…

– Хто? – спитав я.
– Та той, покойний, як його…
Не схотіли розвивать історію…
Потом мати сказала романтичний
тост.
– Жив у нас в селі, – каже, – горбатий
Петро, та ще й сліпий був на одне око…
Якось так, боком ходив…
– Я помню Петра, – сказав батько, –
він мене возив, коли я був головою сільради…
– На чому возив? – спитав я.
– Та на підводі, на конях, на чому ж
ше, – сказав батько. – Петро був дуже негарний, даже коні його боялися…
– Так-от, – продовжила мати, – як
випивав Петро за столом чарку-другутретю, то казав всігда одну й ту ж фразу:
«Все в мене хорошо! Але женився я не по
любві… Вік минув зря»… Так-от, я по
любві заміж вийшла, – сказала мати. – Поздоровляю тебе, чоловіче мій рідний…
І чогось трохи заплакала… А потом
гламурно відпила ковток віскі з колою.
– А в мене добрий напиток, – каже.
– Давай я й тобі, Міша, добавлю кокаколи.
– Не нада, – сказав батько. – Я нашої
вип’ю.
А батько згадав, як ходив до матері
гулять і вертався вночі, а йому дорогу
перегородив великий собака. Батько зімітірував, що він бере в руки камінь, і
замахнувся. А собака, замість того, щоб
утекти, побіг йому назустріч. Бо то був
не собака, а вовк. Вовки не бояться каміння. То батько заліз на дерево і сидів
там до ранку… Раньше було опасно
фліртувать між селами…
Потім поговорили про політику. Ну,
таке, нічого особенного. Обичне шоу
Шустера в масштабах сільської хати…

– Якісь люди вроді й розумні бувають, ну дурні, – сказав батько. – Завучка
в школі каже: «Я голосувала за комуністів і за Мороза». «Нашо?» – «Бо хліб був
по 16 копійок»… «А якже ти за їх за обох
голосувала?» – «А так, і на тих поставила
хрестик, і на тих»… (думаю, саме завдяки й таким чудо-виборцям комуністи не
добрали голосів, слава Богу).
– Ну в большинстві люди нормальні,
– сказав батько, вступаючись за честь і
репрезентативну вибірку села.
Вранці зайшов сусід. Рік тому я йому
позичив тисячу доларів. Позичив, бо син
розбив «жигуля», а зараз в селі склалася
така общественно-економічна формація, що без «жигуля» – ну ніяк…
Прийшов віддавать борг. Каже:
– Я б тобі долари оддав, ну, поперше, їх купить ніде, а по-друге, вони
січас дуже дорогі…
– Да, сказав я, – долари – вони, сука,
такі – подлі…
– Я бичків продав, – каже. – Я тобі
дам десять тисяч гривень, ладно?
І додав:
– Бо в мене більш нема…
– Та не переживай, – кажу, – оддаси
пізніше.
– Пізніше нельзя, – сказав сусід. –
Всі знають, що я бичків здав, я боюсь так
гроші в хаті держать…
Віддав. Пішов додому, потім вернувся.
– Я тобі, – каже, – на Новий год ще
індичку заріжу. Здорова. Оце одну зарізали, то 16 кілограм, на весь стіл…
– Та хай, – кажу, – ще живе індичка і
радується жизні.
– Ну, розберемся в общим, – сказав
сусід…
Коли від’їжджав до Києва і проїжджав повз город, периферійним зрєнієм замітив у вікні на кухні Мирона. Він
лежав зверху на радіо і, навєрно, слухав
якусь музику. В мою сторону даже не
глянув… Незавісімий пацан росте…

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 28 ЛИСТОПАДА – 4 ГРУДНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)

Володимир Пащенко (4 серпня 1972 р.)

Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

Цього тижня вас переслідуватиме нав’язлива думка, що хтось норовить встромити вам палиці в колеса й заважає якісно працювати. Розслабтеся. Не
таке вже ви й цабе. Як варіант – ідіть у підпілля.
Зрештою, ви вже й так майже там.

У вас не все гаразд з руками. Подивіться: всі пальці
розчепірені. Зорі наполегливо радять зробити щось
з руками – зробіть їх човником чи совочком. Врешті, зробіть пластику – наростіть перепонки! Бо ж
крізь розчепірені пальці грошам легше втікати.

Прагніть недосяжного усім своїм єством. Це ж
для вас так природно. Щоправда, зорі не дають ані
найменшої гарантії щодо успіху бодай у чомусь.
Зате ваші намагання матимуть вигляд героїчний і
благородний. Головне – щоби костюмчик сидів.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

ДІВА (24.08 – 23.09)

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Микола Собуцький (13 травня 1961 р.)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)

Цього тижня дискусій уникнути не вдасться. Якщо
відчуєте, що хтось збирається сказати вам якусь
неприємність, спочатку спитайте, чи є в опонента
для цього підстави. Якщо ні – сміливо посилайте
опонента до дідька, якщо ж таки підстави є – доведеться вислухати.

Не намагайтеся цього тижня стримувати емоції. Надто негативні: вони можуть зруйнувати вас зсередини. Ліпше вже зруйнувати щось іззовні: наприклад,
у пориві гніву розбити службовий телефон об стіну,
або ж порвати на клапті який-небудь кошторис.

Цього тижня доведеться випробувати на собі принаймні один із законів підлості. Скажімо, хай як
позуватимете, хай як лізтимете в кадр – вас однаково виріжуть. Не контент – і все тут. Пора,
кажуть зорі, з цим змиритися. І купіть уже новий
картузик. Може, вся річ у ньому?

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Олександр Пиза (15 жовтня 1965 р.)

Олександр Кононович (12 червня 1980 р.)
Якщо у вас ще нема акваріума, зорі радять придбати його цього тижня. Адже там можуть жити не
лише рибки, а й різні рептилії. Добре, якщо вони
будуть ще й червоного кольору. Хоч матимете чим
кривдників відлякувати.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Інтуїція частенько вас підводить? Тільки не цього
тижня! Можете сміливо їй довіряти навіть коли
вона нашіптує вам, що пора ненав’язливо натякнути декому про пенсійний вік і спокійну старість.
Будьте переконливими й красномовними – тоді не
отримаєте по шапці.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Не варто нікому довіряти свої кревні. Ліпше сховайте їх якомога надійніше. Найкраще – дрібними
частинками у різних місцях. Заодно матимете й
розвагу на майбутнє – намагатися згадати, куди й
скільки чого запхали. Не витягайте все й одразу. Заначка – понад усе.

РИБИ (20.02 – 20.03)

РАК (22.06 – 23.07)

Ольга Куліш (27 жовтня 1961 р.)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

Цього тижня зорі рекомендують не бути надто войовничими й нахабними. Варто задовольнятися
синицею в руках. Або, відщипнувши по жмутку
вовни з кожної паршивої вівці, просто вичікувати,
коли можна буде цих овець обстригти повністю.

Спробуйте себе цього тижня в якомусь богемному
амплуа. Скажімо, поетичному. Обмальовані стіни
будинків, заляпані брудом автівки, запилені монітори колег – чим не поле для творчості? Принаймні, це дозволить не надто попсувати карму усілякими висловлюваннями з інших приводів.

Цілий тиждень розрулювати одну й ту ж проблему
не просто важко, а геть нереально. Змініть вид діяльності. А як набридне, змініть його ще разок. Загалом, зорі рекомендують провести тиждень, ніби
перемикаючи канали. Користі жодної, зате в житті
з’явиться хоч якесь різноманіття.

Павло Данильчук (30 червня 1985 р.)

