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МІНІМУМІВ
Перед захистом дисертації майбутній
науковець, що претендує на звання
кандидата чи доктора, неодмінно складає
іспити, які називають «кандидатським
мінімумом». Мета екзаменів – визначення
глибини професійних умінь і знань
людини, її готовності до науководослідної роботи. Кандидатський мінімум
обов’язково складається з основної
спеціальності, філософії та іноземної мови.
Так само у ході реєстрації кандидатів
на президентський пост законодавство
вимагає оприлюднення їхніх декларацій
про доходи та передвиборних програм.
«Хроніки Любарта» проаналізували
«кандидатські мінімуми» двадцяти трьох
офіційно зареєстрованих претендентів
на найвищу державну посаду. Оцінки за
іспити виставлятимемо, як Бог дасть, 25
травня цього року.
стор.
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ТРАНСПОРТ

СВЯТО ДЕМОКРАТІЇ

ЗА ДВІ ГРИВНІ
НЕ ЇЗДИТИМЕМО
Лучани вже й забули, коли проїзд у всіх міських
маршрутках коштував 1 гривню 50 копійок. До двох
гривень уже давно звикли. Та перевізники всерйоз
забили на сполох, возити пасажирів за старими
тарифами відмовляються. Аргумент залізний – бізнес іде
на дно. Власне, процес пішов – по всій Україні проїзд у
маршрутках почав дорожчати від 50 копійок до 1 гривні,
залежно від регіону.
стор.
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ВІДПОЧИНОК

ХТО ОЧОЛИТЬ НА
ВОЛИНІ ВИБОРЧІ ШТАБИ
Президентські вибори вступають в активну фазу. Відтак
основні кандидати, які беруть участь у перегонах,
активно формують свої виборчі штаби. «Хроніки
Любарта» знайомлять читачів із їх керівниками та
підводними течіями їх формування.
стор.
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ЛІТО БЕЗ ПІВОСТРОВА
В України вкрали Крим, в українців – улюблені пляжі
та гори. Консервативні туристи, які надають перевагу
місцевому відпочинку, – в пошуках курортів без
автоматів. І навіть затяті прихильники півострова
їхати в Крим цього року відмовляються. Деякі
принципово не хочуть на територію сепаратистів,
інші – бояться і не уявляють, як можна релаксувати,
коли поруч «зелені чоловічки», або в паспорті
прописка «бандерівця».
стор.

13

02

ÍÎÂÈÍÈ

Хроніки ЛЮБАРТА
№12
№
№1
12 ((1
(175)
175
75)

10
10 квітня
квітня 2014
4р
року
окку
о

ЗАТЯГНУТИ ПАСКИ

АВТО

ВЕРХОВНА РАДА
СКАСУВАЛА
УТИЛІЗАЦІЙНИЙ ЗБІР
За відповідний законопроект у другому читанні
та в цілому проголосували 228 депутатів,
повідомляє «Українська правда».
«Проектом передбачено звільнення від оподаткування акцизним податком операцій щодо переобладнання ввезеного на митну територію України
транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль», – ідеться в пояснювальній записці.
Метою законопроекту є зменшення податкового навантаження й сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва, представники якого
здійснюють переобладнання автомобілів-фургонів,
призначених для перевезення вантажів, на автомобілі, призначені для пасажирських перевезень,
забезпечення соціально-економічного розвитку
окремих регіонів.
Нагадаємо, утилізаційний збір для імпортних
автомобілів діяв з 1 вересня 2013 року.

ФЕМІДА

В УКРАЇНІ ХОЧУТЬ
САДЖАТИ ЗА ПІДКУП
ВИБОРЦІВ
Кабмін схвалив законопроект про посилення
відповідальності за порушення виборчих прав
громадян
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає «РБК-Україна».
«Ухвалили законопроект. Він передбачає до 5
років позбавлення волі за відповідні порушення,
коли намагаються підкупити виборця. Там штраф
від 1700 грн до 5400 або позбавлення волі до 5 років», – розповів Аваков.
Він додав, що законопроект буде негайно передано у Верховну Раду й уряд наполягатиме на невідкладному його ухваленні.

ВАРТІСТЬ ДЕМОКРАТІЇ

ДОВИБОРИ ДО ВОЛИНЬРАДИ
КОШТУВАТИМУТЬ
ДО 200 ТИС. ГРН

На Волині 25 травня одночасно із президентськими пройдуть проміжні вибори до облради у
двох мажоритарних округах.
Як пише IA ZIK, посилаючись на голову облвиборчкому Миколу Євтушина, нині визначено місця для проведення агітації. На Волині відбудуться
вибори у двох мажоритарних округах – в Ковельському та Любешівському районах. За попередніми
оцінками облвиборчкому, проміжні вибори обійдуться приблизно у 200 тисяч гривень.

ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ

ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА
ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО
АМНІСТІЮ В 2014 РОЦІ
Під амністію підпадають люди, які скоїли нетяжкі
злочини і належать до вразливих категорій, незалежно від часу винесення вироку, пише «Ліга.Новости».
Зокрема, до них належать неповнолітні, особи,
які мають неповнолітніх дітей, онкохворі, хворі на
туберкульоз, особи, засуджені за економічні злочини і які відшкодували збитки, а також незаконно
засуджені.

У МЕРІЇ ОБІЦЯЮТЬ
ЕКОНОМИТИ
КОЖНУ КОПІЙКУ
Алла САДЕЦЬКА

У

міському бюджеті
бракує 17 мільйонів
гривень на
фінансування бюджетної
сфери. Відтак треба
ухвалювати рішення щодо
оптимізації витрат, аби
віднайти кошти.
За словами луцького мера
Миколи Романюка, одним зі
шляхів є скорочення працівників структурних підрозділів
міської ради, комунальних підприємств та установ.
«Скорочення почнуться з
апарату міської ради», – переконує він.
Ситуація з недостачею грошей на бюджетну сферу була
й у минулі роки, але тоді місту
зрештою допомагали коштом
державного бюджету.
Цьогоріч сподіватися на це
не варто у зв’язку з суспільно-

політичною ситуацією у державі, каже Микола Романюк. Адже
нині у керівництва країни є інші
напрямки, на які скерується додаткове фінансування, а саме –
Збройні Сили України.
Тим не менш, міський голова запевняє, що заробітна плата
та витрати на енергоносії фінансуватимуться сповна, як це передбачено в міському бюджеті.
До того ж, Микола Романюк вважає, що нині усім треба активніше використовувати
сучасні технології й економити
папір. У мерії, до слова, використовують папір по максимуму – друкують з двох боків.
«Одна сесія Луцької міської
ради сьогодні обходиться у дві
тисячі гривень. І це тільки витрати на папір… У міській раді взагалі не має бути факсу як такого.
З 2015 року будемо максимально
позбуватися паперової роботи»,
– заявив міський голова.

Крім того, у міській раді
розробили заходи, від реалізації яких очікують збільшення
надходжень в бюджет та зменшення витрат міської казни.
Відповідне розпорядження 4
квітня підписав міський голова
Микола Романюк.
Так, у мерії переглянуть
пільги з плати за оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності. Також у муніципалітеті хочуть затвердити
перелік спеціально відведених
місць для забезпечення паркування транспортних засобів та
розглянути можливість виділення й облаштування місць
для паркування автотранспорту, серед яких – місця для паркування служб таксі.

Окрім того, в міськраді
планують переглянути договори оренди комунального
майна, де плата за квадратний
метр нижча від ринкової ставки. Скоротять також фінансування міських програм та
припинять підготовку нових
програм.
Управлінню земельних ресурсів доручили протягом місяця припинити користування
земельними ділянками особам,
які систематично не сплачують
земельний податок або орендну
плату за землю. Також можуть
переглянути договори оренди
земельних ділянок, укладених з
орендною ставкою, нижчою від
трикратного розміру земельного податку.

КАДРИ

НОВИЙ ПРОКУРОР ВОЛИНІ:

«НЕ ЗРАДЖУ МАЙДАН
І НЕБЕСНУ СОТНЮ»

Волинську прокуратуру очолив 53річний Анатолій Коцура. Колективу
нового керівника представили 4 квітня.
На «презентацію» прибув навіть в.о.
Генпрокурора України Олег Махніцький.

Серед першочергових завдань Коцури
– відновлення довіри до правоохоронних
органів та зміни підходів у роботі органів
прокуратури. Махніцький зазначив, що
новопризначений керівник волинської прокуратури має взятися за боротьбу із «внутрішньою дестабілізацією» та «незаконними бандформуваннями».
Крім того, Олег Махніцький наголосив, що у волинській прокуратурі слід
провести переатестацію працівників, як
це вже почали робити на центральному

рівні. Аби позбутися тих, хто причетний
до корупції та злочинів попередньої влади.
Генпрокурор висловив занепокоєння,
що на Волині зростає рівень злочинності,
тож дав вказівку Коцурі «розібратися» із
цим. Також нагадав про махінації із виділенням землі та незаконне будівництво у
Шацькому національному парку, які потрібно припинити.
Натомість Анатолій Коцура розповів,
що на Волині доведеться провести кадрові скорочення, що відбувається й у інших
регіонах. Загалом планують скоротити
близько 10% працівників прокуратури. Це
зумовлено економією бюджетних коштів та
складною ситуацією в державі.
За його словами, віднині працівників
будуть призначати на основі трьох критері-

їв – патріотизм, порядність, професійність.
«Запевняю, присяги, яку давав народу
України, я не зраджу, я не зраджу Майдан,
я не зраджу Небесну Сотню», – пообіцяв
Анатолій Коцура.
Новопризначений очільник обласної
прокуратури родом з Волині, із села Римачі Любомльського району. Анатолій Коцура роботу в органах прокуратури розпочав
1980 року з посади помічника прокурора Горохівського району. Працював на різних, у
тому числі керівних посадах, у прокуратурі
Волині та Генеральній прокуратурі України.

ЛЮСТРОВАНЕ СУДОЧИНСТВО

СУДДІВ УКРАЇНИ ПЕРЕВІРЯТЬ НА ЧЕСНІСТЬ
Верховна рада України 8 квітня ухвалила
Закон «Про відновлення довіри до судової
системи України», який передбачає звільнення з
адміністративних посад голів вищих спеціалізованих, апеляційних, місцевих судів та їхніх
заступників, секретарів.
Закон набуде чинності з наступного дня після
публікації документу. Він передбачає створення
Тимчасової спеціальної комісії, що перевірятиме
діяльність суддів. Кожен охочий має право звернутися до Комісії з проханням подивитися, чи не
порушував закону певний суддя. У заяві потрібно
вказати свої дані й надати копію справи, яку розглядав суддя, стосовно якого має бути проведено
перевірку, пишуть «Тексти.org.ua».
Комісія перевірятиме суддів, які ухвалювали рі-

шення, пов’язані з протестами і репресіями проти активістів, а також рішення, які стосувалися виборів.
Комісія формується з 15 членів. П’ятьох обирає
Пленум Верховного Суду України.
При цьому це мають бути судді, які вже п’ять
років у відставці і не обіймали адміністративних
посад у судах. Ще по п’ять представників від парламенту і урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. Заборонено призначати
нардепів і колишніх правоохоронців.
Як повідомили в апараті Волинського апеляційного суду, коли закон набуде чинності, судами
тимчасово керуватиме старший за стажем роботи
суддя, як цього вимагає закон. Надалі голів судів,
їхніх заступників та секретарів обирають таємним
голосуванням з числа суддів цього суду.
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ЛАМАТИ – НЕ БУДУВАТИ

КОМУНАЛЬНИКИ
И
ЗНИЩУЮТЬ КРЕАТИВ НА В’ЇЗДАХ
Ї
ДО ЛУЦЬКА

Ірина КАЧАН
Луцькі комунальники взялися
наводити марафет до Великодніх
свят. І так «захопилися»,
що вирішили зафарбувати
кольорові в’їзні знаки, що стоять
на усіх виїздах з міста.
За словами директора департаменту житлово-комунального
господарства Луцької міськра-

ди Івана Кубіцького, в’їзні знаки «підмальовують» щороку.
«Ці знаки перебувають на
балансі нашого департаменту. І
щороку до свят ми їх оновлюємо – штукатуримо й підбілюємо фарбою. Звісно, вони гарно
розмальовані, але ми мусили те
діло зробити, бо ж готуємося
до свят. А якщо невідомі ентузіасти мають бажання знову

розмалювати ці в’їзні знаки, то
нехай, ми не проти», – пояснює
чиновник.
Як відомо, минулоріч улітку невідомі розфарбували усі
шість в’їзних знаків «Луцьк».
Величезні бетонні пам’ятники,
які завжди були білими, стали
кольоровими. При чому на кожному виїзді з обласного центру
знаки «одягнули» в унікальне
строкате вбрання. Два з них
зробили не просто різнобарвними, а навіть патріотичними.
За такий креатив міські владці невідомим художникам відразу ж дорікнули, мовляв, усе-таки
треба було попросити у муніципалітеті дозволу, хоч і визнали –
сама ініціатива позитивна.
Більше того, восени у луцькій мерії оголосили, що шука-

ють невідомих ентузіастів, аби
вручити подяку міського голови. Перший заступник луцького мера Святослав Кравчук тоді
заявив, що невідомі художники
зробили «гарну справу», мовляв, в’їзні знаки стали значно
привабливішими.
«Мені самому подобалося,
як воно було розмальовано. На
жаль, взимку трохи зіпсувалося, облущилося. Але я не проти,
якби воно було кольоровим», –
прокоментував міський голова
Микола Романюк.
Тим не менш, комунальники вирішили повністю зафарбувати креативний вияв любові
до рідного міста. Просто підрихтувати яскраві в’їзні знаки
не допетрали. Як кажуть, ламати – не будувати…

ХИБНА ТРИВОГА

ВИБОРИ

ЛУЦЬК ГОТУЄТЬСЯ
ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ

25 травня в Україні відбудуться вибори
Президента. Другий тур, цілком
імовірно, призначать на 15 червня.
До 14 квітня у Луцьку сформують
окружні виборчі дільниці, а 15-16
квітня вони мають розпочати роботу.
До 6 травня заплановано сформувати
дільничні виборчі комісії, а з 7-8 трав-

ня вони вже працюватимуть. Загалом
у Луцьку буде 83 ДВК.
За словами заступника луцького
мера Юрія Вербича, вибори Президента України є позачерговими, кошти
у міському бюджеті на їх проведення
не передбачалися. А тому керівники
структурних підрозділів мерії мають
виявити свої організаторські та дипломатичні здібності, аби забезпечити
належну підготовку дільниць до голосування.
«Нині складна суспільно-політична ситуація у державі, і від нормального проведення виборів залежить
подальша доля нашої країни та міжнародний імідж держави. До речі, у
Луцьку вже перебувають спостерігачі
від ОБСЄ», – зазначив чиновник.

Фото Марії Хрущінської

У Луцьк 3 квітня пізно ввечері з Києва
приїхали 24 машини швидкої допомоги
з увімкненими світловими та звуковими
сигналами. Після сильної грози гучна з’ява
стількох автомобілів пізньої пори налякала
багатьох містян.
Як повідомляла прес-служба Міністерства охорони здоров’я, автомобілі «Peugeot
Boxer» закупили ще торік. 3 квітня до Луцька дійшла частина призначення для області.
Головний лікар комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Олег
Куц каже, що слід очікувати приїзду ще 9
автомобілів.
«Ще має прибути дев’ять автомобілів.
З них сім реанімобілів і два типу А-2. Ми
розподілили на кожен район по одному автомобілю. Луцьку залишимо більше машин,
аби освоїти їх. Адже у нас є різні служби, які
мають пройти навчання, стажування», – зазначив Куц.
Серед машин, що прибули вже, 21 карета «швидкої» класу В (у яких можна здійснювати інтенсивну терапію в дорозі) та
три авто класу А-2 (лінійна терапія, тобто

доправлення до лікувального закладу хворого, який не потребує інтенсивної медичної допомоги в дорозі).
Зі слів Куца, кожен з автомобілів коштує
близько 650 тисяч гривень. Ціна обґрунтована вартістю обладнання європейських
виробників. Наприклад, авто класу В мають
близько 20 дорогих і важливих апаратів,
тип А-2 – 14 медичних пристроїв.
Так, у «каретах» класу В є дефібрилятор з монітором, який дає змогу бачити
серцебиття, а також є кардіограф, вакуумні шини, ноші, які можуть приймати різні
положення тіла, препарати, які дозволяють
визначити рівень цукру та інше. Окрім цього, кожне авто має дрібні інструменти для
роботи бригад.
Як зазначив головний лікар, медиків з
районів навчатимуть працювати з обладнанням. Щодо гучного приїду «бандеролі»
з МОЗ, Олег Куц каже, що трапилося непорозуміння.
«Водії сіли о четвертій годині за кермо і
поїхали. А колона – 24 автомобілі. Та машина відстала, та ні. Апаратура дорога, у машині лише по водію. Вони боялися погубитися,
тому, де був густий транспорт, їхали з маячками. Звичайно, дурницю зробили, що містом їхали з сигналом. Можна було лише зі
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ДОЧЕКАЛИСЯ

БУДИНОК-ЗГАРИЩЕ
РЕМОНТУЮТЬ
У Луцьку нарешті взялися за реконструкцію
будинку №33 на вулиці Лесі Українки, який
постраждав від пожежі десять років тому.
Нині саме розпочалася підготовка до
будівельних робіт.
Триповерхова польська будівля довоєнних часів після реконструкції матиме чотири поверхи. На
першому розташується магазин промтоварів. На
решті поверхів будуть житлові квартири, загалом
аж десять.
Власник будівлі, а це ТОВ «Добробут-ПлюсКо», спершу демонтує будинок й зводитиме новий
практично «з нуля». При цьому передбачено прибудову до сусіднього торгового центру. Завершити
будівництво планують у 2015 році.

«ДЕФІЛЕ ШВИДКИХ» З КИЄВА НАЛЯКАЛО ЛУЧАН
Тетяна ГРІШИНА

10 квітня 2014 року

світлом. Не подумали, що це налякає людей.
Я прошу вибачення у громадян, що вийшла
така неприємність. Від радісної події залишився неприємний осад», – констатує Куц.
За деякою інформацією, приїзд швидких
наполохав і керівників силових відомств та
керівників органів влади, які вимагали пояснень вечірнього «тест-драйву». Джерело
повідомляє, що водії пояснили свій приїзд
бажанням «пофраєритися», а тому разом зі
світлом увімкнули сирени. Частина з них
вже очікують на догани.

ПОЧИНАННЯ

ЩЕДРІ ТА БЕЗВІДМОВНІ
Тетяна ГРІШИНА

Молодіжне крило партії «Батьківщина» на
Волині безплатно скористалося приміщенням
Волинської обласної ради для проведення
звітно-виборчої конференції.
Ідеться
про
конференцію
Волинського
об’єднання Волинської молодіжної громадської
організації «Батьківщина молода», яка відбулася 21
березня у приміщенні Волинської обласної ради,
що, як відомо, є комунальним майном.
Організація фактично є молодіжним крилом
партії «Батьківщина». Наприклад, на сайті осередку
йдеться, що «члени молодіжної організації розділяють спільну з партією політичну ідеологію центристського спрямування, багато хто з них є також
членом партії ВО «Батьківщина».
Як повідомили у Волинській обласній раді, дозвіл на користування приміщенням дав заступник
голови Волинської обласної ради Ігор Гузь, він же
заступник голови Волинської організації всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
«Слід зазначити, що кошти за використання
овального залу ВО ВМГО «Батьківщина молода»
не сплачувала, оскільки 21. 03. 2014 року в овальному залі за участі активістів громадської організації
було також проведено зустріч заступника голови
обласної ради Гузя І.В., депутатів обласної ради від
фракції ВО «Батьківщина» з метою обговорення
розвитку молодіжного руху у Волинській області»,
– зазначив у відповіді на публічний запит голова
Волинської обласної ради, член партії «Батьківщина» Валентин Вітер.
Цікаво, що свого часу молодіжне крило Партії
регіонів користувалося територією історичного
факультету для своєї громадської приймальні. Тоді
опозиційні сили і громадськість були глибоко стурбовані тим, що політичні організації займають державні приміщення.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

НА ВОЛИНІ
ПРИЗНАЧИЛИ
НОВИХ ГОЛІВ РДА
Виконувач обов’язків президента України
Олександр Турчинов призначив голів
дванадцяти райдержадміністрацій Волині.
Укази про кадрові рішення 4 квітня опубліковано на сайті в.о. глави держави.
Зокрема, Старовижівську РДА очолить Анатолій Лавринюк, Шацьку – Олександр Кусько,
Рожищенську – Вадим Дулюк, Ратнівську – Лариса Цепух, Маневицьку – Людмила Кирда, Любешівську – Олег Кух, Локачинську – Ольга Лінник,
Камінь-Каширську – Сергій Дмитрук, Іваничівську – Андрій Бадзюнь, Горохівську – Сергій
Годлевський, Володимир-Волинську –Володимир
Савчук.
Пізніше указом на посаду голови Ковельської
РДА призначили Юрія Поліщука.
Луцька, Турійська, Ківерцівська, Любомльська
РДА залишаються поки що без керівників.

СТОП-ЦЕНЗУРА

ФРОНТ

ВОЛИНЯНИ МАСОВО ЇДУТЬ
НА ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ

На Волині триває мобілізація: сотні
військовозобов’язаних відправляють на
навчання до частин.

У середу, 9 квітня, із Луцька для несення
служби у 51-шу окрему механізовану бригаду, що дислокується біля ВолодимираВолинського, вирушили сотні призовників,
пише видання «ВолиньPost».
Перед відправленням для військовозобов’язаних влаштували інструктаж на
плацу військового комісаріату. Там їм розповіли про умови несення служби та перспективи кар’єри у Збройних силах після
демобілізації.
Чимало родичів та друзів зібралися біля
комісаріату, щоб провести майбутніх військовослужбовців та передати їм необхідні
речі.
До Володимира-Волинського військовозобов’язаних будуть доправляти автобусами. Заступник начальника військового
комісаріату Волинської області Володимир
Бондарук зазначив, що лише за останній
час із Луцька туди доправили сотні майбутніх військовослужбовців.
Раніше луцький міський голова Микола
Романюк повідомляв, що мобілізація стосуватиметься і техніки. Її планують брати у
комунальних підприємств.
Нагадаємо, що наказ «Про оголошення
часткової мобілізації» надійшов 17 березня
2014 року. Мобілізація проводиться протягом 45 діб. Відповідно до наказу військового комісара Луцького об’єднаного міського військового комісаріату, всі генерали,

адмірали, офіцери, прапорщики, мічмани,
сержанти, солдати та матроси запасу, які
живуть постійно на території Луцька та
Луцького району, мають мобілізаційне розпорядження або, отримавши персональну
повістку військового комісаріату у визначені команди (партії), зобов’язані з’явитись
в строк на пункти, вказані в їхніх мобілізаційних розпорядженнях або персональних
повістках.
Згідно з документом, військовозобов’язані, що мають звання, втім не отри-

ФЛЕШМОБ

мали повісток, повинні тимчасово обмежити виїзд за межі Луцького району
та міста. Підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності та
відомчої підпорядкованості, мають звільнити військовозобов’язаних, які призиваються, від роботи та служби, провести
з ними повний розрахунок, виплатити
їм заробітну плату та забезпечити явку в
строки та пункти, вказані в мобілізаційному розпорядженні або в персональних
повістках.

ВСІМ МИРОМ

ЛУЧАН ЗАКЛИКАЮТЬ
ДОПОМОГТИ
КРИМЧАНАМПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

У ВОЛИНСЬКІЙ ОДА
РОЗСЛІДУВАННЯ ЧЕРЕЗ
СКАРГИ ЖУРНАЛІСТІВ
У Волинській облдержадміністрації почали
службове розслідування через інцидент, що
трапився між міліціонерами та журналістами
під час представлення Олександра
Башкаленка.

Кримчанам, які тимчасово приїхали
до Луцька у зв’язку з окупацією
півострова військами Російської
Федерації, потрібна допомога.

Як пише видання «ВолиньPost», відповідне розпорядження підписав голова ОДА Григорій Пустовіт.
Нагадаємо, що під час призначення ексгубернатора Олександра Башкаленка 6 лютого міліціонери загородили вхід до Волинської ОДА та
не пропускали журналістів, яких не було у списках.
Журналістка видання «Четверта влада» Майя
Голуб повідомила про правопорушення дзвінком на
102 та після інциденту написала скаргу начальнику УМВС України у Волинській області Олександру
Терещуку щодо протиправних дій працівників міліції.
У міліції, пише «Четверта влада», повідомили,
що за результатами перевірки покарали доганою
одного з правоохоронців.
Тоді ж у Волинській ОДА розпочали службове розслідування щодо однієї з працівниць пресслужби. Розслідування проводитиме спеціальна
комісія, яку очолив заступник голови ОДА Роман
Карпюк. У її складі ще четверо працівників адміністрації. Результати розслідування мають подати
Пустовіту до 17 квітня.

Про це 9 квітня повідомляє активістка
Олена Семенюк у групі Facebook «Євромайдан Луцьк».
«Усі вони приємні та чудові люди,
багато хто вже працює, але, звісно, треба дотягнути до першої зарплати і якось
перевестися на самоутримання. Тому ми
можемо їх підтримати продуктами та одягом», – пише активістка.
Продукти можна приносити у Палац
культури Луцька. Там волонтери «Правого сектору» їх прийматимуть і розвозитимуть тим, хто потребує.
Потрібне розкладне крісло, надувний
матрац, продукти (крупи та макарони,
овочі, яблука, апельсини, банани тощо,
консервації (огірки, помідори, перець, салати, варення та ін.), рибні та м’ясні консерви, олія, сири, копчені ковбаси, солодке
для дітей, чай, кава, цукор). Також потрібні одяг для дітей та дорослих, іграшки,
канцелярські товари для школярів.
Як відомо, нині на Волині є вже 47 сімей, які тимчасово прибули до нас із Криму.

У ЛУЦЬКУ ЗАСПІВАЛИ «ВОИНЫ
СВЕТА» ТА «ПУТІН – Х**ЛО»
Близько півтисячі лучан пройшлися
маршем від Замкової площі до
Театральної на підтримку єдності
країни та проти військової агресії.
Акція відбулася 9 квітня близько 18
години.
Учасники під супровід барабанщиків скандували «Путін – геть!», «Путін
– х**ло», «Одна, єдина, вільна Україна!»,
«Слава Україні», а у руках тримали пла-

кати «Ніщо не спинить ідею, час якої настав», «Герої не вмирають, герої живуть
вічно», «Єдина країна».
На Театральній площі Луцька вони виконали пісню гурту «Ляпис Трубецкой»
«Воины света», євромайданівську пісню
«Горіла шина, палала», а також кричалку
«Путін – х**ло». Перед сценою учасники
акції розгорнули червоно-чорний стяг та
Державний Прапор.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

14 КВІТНЯ
УТ1

06.00, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20, 03.55
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.20, 06.40, 07.45, 08.20,
08.40 Гість студії
07.20, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.45 Підсумки
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.15, 15.55, 19.45
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий
світ
12.40, 02.45 Т/с «Пастка»
13.55 Право на захист
14.15 Армія
14.35 Euronews
14.55, 05.15 Діловий світ.
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.35 Вікно в Америку
19.00 Про головне
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
04.10 Д/ф «Шахтарський
герцог»

ВІВТОРОК

15 КВІТНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.15, 03.45
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.45 Підсумки
дня
09.55, 20.40 Час-Ч
10.20, 15.55, 18.55
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий

Хроніки ЛЮБАРТА
№12 (175)
1+1

06.00 «ТСН-Тиждень»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30 «Телевізійна служба
новин»
10.00 «Шість кадрів»
10.10 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
11.10 Х/Ф «ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ»
13.00, 02.30 Х/Ф «САЛЯМІ»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
20.55 «Чистоnews»
21.10 Т/с «Кухня. Новий сезон»
22.15 «Гроші»
23.55 Т/с «Лікар мафії»
00.50 Х/Ф «ЛЬОДЯНИЙ»
05.30 Телемагазин

2+2
07.00 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
08.00 «Облом.UA. Новий сезон»
09.00 Д/п «Велика подорож»
10.00 Д/п «Великі битви»
10.40 Д/п «Великі катастрофи»
11.20 Д/п «Велика подорож у
глибини океану 3D»
12.45 Д/п «Оборотна сторона
Всесвіту»
13.45 Д/п «Битва планет»
14.45 Д/п «9 рота: як це було»
15.10 Д/п «Тонькакулеметниця»
16.00 Д/п «Таємниці розвідки»
16.50 Д/п «Тегеран 43»
17.40 Д/п «Таємниці наркомів»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Пыльная работа»
21.00 «ДжеДАІ»
21.25 Х/Ф «ЗЛИВА»
23.20 Х/Ф «АКУЛИ»
01.15 Х/Ф «ВОГОНЬ З ПЕКЛА»
02.40 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

1+1
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.40 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
«Сніданок з 1+1»
10.00, 20.55 «Чистоnews»
10.15, 04.15 «Красуня за 12
годин - 2»
11.10, 02.40 «Сімейні
мелодрами - 3»
12.05, 03.30 Т/с «Справа
лікарів»
12.55, 13.50, 00.55, 01.50 Т/с
«Скліфосовський - 2»
14.45, 21.10 Т/с «Кухня. Новий
сезон»
15.40 «Свати - 5» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
22.15 «Міняю жінку - 9»
00.05 Т/с «Лікар мафії»
05.00 Телемагазин

2+2

світ

06.00 Мультфільми (1)

12.40, 02.35 Т/с «Пастка»

06.15 Х/Ф «СТАМБУЛЬСКИЙ

13.55 Д/ф «Ловець слів»

ТРАНЗИТ»

14.50 Euronews

08.00, 09.30 Т/с «Нове життя

14.55, 05.15 Діловий світ.

сищика Гурова. Продовження»

Агросектор

09.00, 18.30 Новини 2+2

15.15 Брифінг Кабміну України

16.30 Т/с «Солдати-15»

15.35 Українського роду

18.50 ЧУ 19 Тур. Дніпро -

21.40, 05.20 Шустер Live. Будні

Волинь

22.55 Трійка, Кено, Максима

21.00 «ДжеДАІ»

23.00, 01.00 Підсумки

21.25 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ»

23.30 На слуху

23.10 Х/Ф

00.00 Від першої особи

«АКУЛОВОСЬМИНІГ»

01.20 ТелеАкадемія

01.00 Х/Ф «АКУЛИ»

04.00 Д/ф «На порозі історії.

02.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО

М.Грушевський»

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

ІНТЕР
05.25 Х/Ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
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 «Зозуля»
13.45, 14.20 «Судові справи»
15.20 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Безсоння»
23.20 Х/Ф «ЕКІПАЖ»
01.55 Х/Ф «ЗАЛІЗНА ХВАТКА»
03.55 Т/с «Зачароване
кохання»

МЕГА
06.00 Легенди бандитської
Одеси
07.30, 20.30 В пошуках істини
08.20, 05.30 The Ukrainians
08.50 Top Gear
09.40, 22.30 Загадки Всесвіту
10.30, 15.50 Жертви природи
11.20, 18.30, 02.40 Містична
Україна
12.10, 19.30 Фантастичні
історії
13.10 Війна всередині нас
14.00, 17.30 В пошуках пригод
14.50 Путівник пригод
16.40, 23.30 Сучасні дива
21.30 Дика Америка
00.30 Покер
01.20 Х/Ф «ОДНОГО РАЗУ
ПЕРЕСТУПИВШИ ЗАКОН»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.30 Т/с
«Безсоння»
12.50 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
23.20 Х/Ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
01.50 Х/Ф «КОМАТОЗНИКИ»
03.55 Т/с «Зачароване
кохання»

МЕГА
06.00 Легенди бандитського
Києва
07.30, 20.30 В пошуках істини
08.20, 05.30 The Ukrainians
08.50 Top Gear
09.40, 22.30 Загадки Всесвіту
10.30, 15.50 Жертви природи
11.20, 18.30 Містична Україна
12.10, 19.30 Фантастичні
історії
13.10, 00.30 Війна всередині
нас
14.00, 17.30 В пошуках пригод
14.50 Путівник пригод
16.40, 23.30 Сучасні дива
21.30 Дика Америка
01.20 Х/Ф «ГОДИНИ
РОЗПАЧУ»
02.40 Гордість України
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ICTV
05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Світанок
06.10 Надзвичайні новини.
Підсумки
06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
09.50 Т/с «Прокурорська
перевірка»
13.20 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16.15 Х/Ф «МЕСНИКИ»
18.45 Факти. Вечір
20.15 Дістало!
21.10 Свобода слова
00.05 Х/Ф «ХАЙ ТАМ ЩО, АБИ
ВСТИГНУТИ»
01.40 Т/с «Неймовірна історія»
03.05 Т/с «Американський
тато»

ТРК УКРАЇНА
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.30 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Обдури, якщо
любиш»
18.00 Т/с «Сашка»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4»
22.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ОСТРІВ
ПРОКЛЯТИХ»
02.00 Х/Ф «БЕРЕЗНЕВІ ІДИ»
04.15 Т/с «Подружжя»
05.45 Срібний апельсин

ICTV
04.20, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.05 Світанок
06.05 Свобода слова
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.00, 13.20 Т/с
«Прокурорська перевірка»
13.45 Дістало!
14.35, 16.15 Т/с «Братани-3»
16.50 Т/с «Братани-2»
18.45 Факти. Вечір
20.15 Т/с «Бомбило.
Продовження»
22.05 Четверта вежа-2
23.00 Х/Ф «НЕВИДИМКА»
01.05 Х/Ф «ОСТАННІЙ
ПЕРЕГІН»
02.30 Т/с «Неймовірна історія»
03.55 Т/с «Американський
тато»
04.20 Стоп-10

ТРК УКРАЇНА
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Обдури, якщо
любиш»
18.00 Т/с «Сашка»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4»
22.00 Події дня
23.30 Т/с «Глухар»
03.45 Х/Ф «ОСТРІВ
ПРОКЛЯТИХ»

05

СТБ
05.25 «Чужі помилки.
Геройська трагедія»
06.10, 16.00 «Все буде добре!»
08.00, 18.30 «Неймовірна
правда про зірок»
09.20, 00.55 Х/Ф «ЗДИВУЙ
МЕНЕ»
11.05 Х/Ф «З ПРИВІТОМ,
КОЗАНОСТРА»
12.50, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.50 «Битва екстрасенсів 13»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 Т/с «Швидка допомога»
22.30 «Детектор брехні - 5»
23.45 «Один за всіх»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Здрастуйте, я ваша
мама 6
06.10, 06.55 Kids Time
06.10, 14.00 М/с «Панда
Кунг-Фу»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
вродлива»
10.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТІЛ»
12.00 Х/Ф «ЧАРІВНІ
СТВОРІННЯ»
15.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТИРІ НА
ДАЛЕКИХ БЕРЕГАХ»
18.00, 02.40 Репортер
18.20 Абзац!
20.00 Ревізор 4
22.50 Страсті за Ревізором
00.05 Педан-Притула шоу
01.55 Т/с «Пан Ам»
02.45 Служба розшуку дітей
02.50, 03.50, 04.35 Зона ночі
02.50 Чорний колір порятунку

СТБ
05.55 «Чужі помилки.
Прокляття дикої орхідеї»
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.40, 18.30 «Неймовірна
правда про зірок»
09.55 Х/Ф «П’ЯТЬ РОКІВ ТА
ОДИН ДЕНЬ»
11.45, 19.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»

ЗІРКОВІ НОВ
НОВИНИ
ВИНИ
ДЕВІД ДУХОВНИ
НИ
ЗАЯВИВ,
ЩО ВІН
УКРАЇНЕЦЬ!

Д

евід Духовни, американський кіноактор, найбільш відомий
як виконавець ролі агента Фокса Малдера («Секретні матеріали») та Генка
Муді («Секс і Каліфорнія»), батько якого емігрував
з СРСР, повідомив, що він українець, хоча до цього
вважав себе росіянином, пише «Навсі100».
«Я виріс, думаючи, що росіянин, і лише недавно
виявив, що насправді був українцем. Ніколи не
пізно змінюватися», – написав Духовни у своєму
«Twitter».
Таким чином, Духовни поповнив і без того
чималий список світових зірок з українськими коренями. Всесвітньо відомі красуні Мілла Йовович,
Ольга Куриленко, Вайнона Райдер, Міла Куніс та
інші раніше вже встигли заявити про своє українське походження.

НА «ЄВРОБАЧЕННІ»
НАЗРІВАЄ СКАНДАЛ ЧЕРЕЗ
ГОЛОСУВАННЯ У КРИМУ

Ч

ерез політичну ситуацію між Україною і Росією
можуть виникнути проблеми на міжнародному конкурсі «Євробачення», повідомляє «Tablo ID».
Адже у телефонному голосуванні візьме участь
Крим, який тепер є частиною Росії. Численні сторонні спостерігачі з Європи вже зараз виступають
проти того, щоб голоси жителів Криму зараховувалися як голоси росіян, пише «Heat.ru».
Проблемою голосування в Криму вже активно
зацікавилися у Швеції, звідки родом головний
супервайзер конкурсу – Ола Санд. Санд назвав
ситуацію в Криму «реаліями поза контролем», але
зазначив, що жителі цього регіону не повинні бути
ізольовані від голосування через політичні події.
Більш різко щодо цього висловилася переможниця «Євробачення-2012» шведська співачка
Лорін: «Крим слід розглядати як частину України,
яку загарбали, тому було б неправильно вважати
голоси звідти російськими».
Тим часом у Росії проблеми в цьому не бачать і
вважають «кримські голоси» голосами Росії.
У цій складній ситуації представники «Євробачення» стали на обережну позицію, списавши історію з голосаміи Криму на «технічну проблему».

ПІД КИЄВОМ
«ПОПРОЩАЛИСЯ» З
КОБЗОНОМ, БЕЗРУКОВИМ,
ОХЛОБИСТІНИМ

12.40, 00.20 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 Т/с «Швидка допомога»
22.30 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Здрастуйте, я ваша
мама 7
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 14.05 М/с «Панда
Кунг-Фу»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
вродлива»
10.00, 23.25 Т/с «Щасливі
разом»
15.00 Т/с «Щоденники Керрі»
16.00 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 02.30 Репортер
18.20 Абзац!
21.00 Серця трьох
00.25 Т/с «Друзі»
00.45 Х/Ф «ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ
ТА ОДИН ПОХОРОН»
02.35, 03.35 Зона ночі
02.40 Українці Любов
03.40 Георгій Нарбут. Живі
картини

Д

ванадцять російських артистів, які підтримали
політику Володимира Путіна, зображені на прощальному білборді під Києвом, пише «Tablo ID».
На Новообухівській трасі з’явилися світлини
зірок, які завзято підтримували від’єднання Криму
від України насильницьким шляхом. Таким чином
активісти вирішили попрощатися з Валерією, Сергієм Безруковим, Федором Бондарчуком, Йосипом
Кобзоном, Михайлом Боярським, Левом Лещенком,
Олегом Табаковим, Леонідом Ярмольником, Іваном
Охлобистіним та іншими.
На борді над та під портретами знаменитостей
напис:
«Спасибі, що підтримали війну в Україні! Україна вам бажає многая літа! Прощавайте!»
Нагадаємо, усі зображені артисти активно підтримують дії президента Росії Володимира Путіна.

КІНОНОВИНИ
ЛУЦЬК ЗАЛИШИЛИ
БЕЗ «ІВАНА-ЦАРЕВИЧА»
Юрій КОНКЕВИЧ

Н

айбільші кіномережі України відмовляються
від прокату кінофільмів російського виробництва. Такою є тенденція останнього тижня у світі
кіноіндустрії. Найбільший львівський кінотеатр
«Планета кіно» відмовився від російських фільмів.
Зараз в українському прокаті є пакет російських
фільмів. Але львів’яни заявили, що принципово не
беруть їх ще з початку березня.
У Києві та Одесі також відмовилися від
російських фільмів. У київському кінотеатрі
«Магнат» замість російських стрічок «Залетчики»,
«Авантюристы» и «Скорый «Москва-Россия» можна буде побачити фільми українського виробництва: «Трубач», «Зелена кофта» і «Синевир». Одеська компанія «Інтер-фільм» у зв’язку з політичною
ситуацією відмовилася від прокату кінострічок
«Вісімка», «22 хвилини», «Кухня в Парижі».
Найбільший і поки єдиний луцький кінокомплекс «Адреналін Сіті» не залишився осторонь
бойкоту російського видива. Директор кінотеатру
Тарас Обозовський розповів «ХЛ», що 18 березня,
якраз у день, коли Путін виступав перед Федеральними Зборами в Кремлі з приводу анексії Криму,
керівництво «Адреналіну» ухвалювало рішення
щодо придбання кількох копій для показу в Луцьку.
Спочатку планувалося закупити продовження
російського мультика «Іван-царевич і Сірий Вовк»,
але вирішили замінити його на американське
«Крижане серце». «Це, можливо, навіть слабший
мультфільм, але ми умисно пішли на таку заміну»,
– розповідає Обозовський.
Наразі в «Адреналіні» і далі показують російську стрічку «Пітер. Літо. Кохання», але скоро її замінить українська картина з російськими акторами
«Ти мене кохаєш?». «Дистриб’ютор цього фільму
український, отже, гроші від прокату залишатимуться в Україні, а це найголовніше», – пояснив
Тарас Обозовський.

СТАРТУЄ ФЕСТИВАЛЬ
«IX ДНІ ПОЛЬСЬКОГО
КІНО В УКРАЇНІ»

10

квітня стартує фестиваль «IX Дні Польського
Кіно в Україні» – культурний проект Польського Інституту в Києві, який уже вдев’яте представляє українському глядачеві найцікавіші, знакові
картини сучасного польського кінематографа.

Фестиваль «IX Дні Польського Кіно» проходитиме з 10 до 16 квітня у Києві, Одесі, Донецьку,
Харкові, Вінниці та Тернополі. Цього року фестиваль відкриє нова стрічка видатного польського
режисера, неодноразового лауреата Каннського
кінофестивалю Анджея Вайди «Валенса. Людина з
надії». Фільм, вперше показаний на Венеціанському
кінофестивалі (2013), завершує трилогію Вайди про
владу. Перша стрічка «Людина з мармуру» (Приз
міжнародної асоціації кінокритиків ФІПРЕССІ на
Каннському МКФ-1978) препарувала сталінську
епоху, друга – «Людина з заліза» (Золота пальмова
гілка Каннського МКФ-1981) – «по гарячих слідах»
досліджувала події на Ґданській судноверфі 1980
року. Через 30 років Вайда звернувся до біографії
лідера легендарної профспілки «Солідарність»,
колишнього польського президента Леха Валенси,
намагаючись зрозуміти, як електрик за професією,
люблячий чоловік і батько змінив історію держави.
Вхід на фільм-відкриття буде вільним у всіх містах
проведення фестивалю.
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СЕРЕДА

16 КВІТНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20, 03.50
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість
студії
07.20, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.45 Підсумки
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.00 Включення з Кабінету
Міністрів України
10.15 Уряд на зв’язку з
громадянами
11.00, 16.00, 19.45
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий
світ
12.35, 02.40 Т/с «Пастка»
13.45 «Секрети успіху» з
Н.Городенською
14.15 Чемпіонату світу з
футболу 2014. Щоденник FIFA
14.50 Euronews
14.55, 05.15 Діловий світ.
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.35 Шлях до Чемпіонату світу
FIFA 2014. Бразилія
19.00 Про головне
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
04.10 Д/ф «Вежа із слонової
кістки» із циклу «Київська
старовина. Світ мистецтва»

ЧЕТВЕР

17 КВІТНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20, 03.45
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.45 Підсумки
дня
09.55, 20.40 Час-Ч
10.45, 16.05, 18.55
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий
світ
12.40, 02.40 Т/с «Пастка»
13.50 «Надвечір’я»
14.50 Euronews
14.55, 05.15 Діловий світ.
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.35 Ближче до народу
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
04.05 Українського роду
04.25 Фестиваль творчості
«Свято дитячих мрій»

10 квітня 2014 року
1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.40 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
«Сніданок з 1+1»
10.00, 20.55 «Чистоnews»
10.15, 04.15 «Красуня за 12
годин - 2»
11.10, 02.40 «Сімейні
мелодрами - 3»
12.05 Т/с «Справа лікарів»
13.00, 13.55, 01.00, 01.50 Т/с
«Скліфосовський - 2»
14.50, 21.10 Т/с «Кухня. Новий
сезон»
15.45 «Свати - 5» 1
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
22.15 «Чотири весілля - 3»
00.05 Т/с «Лікар мафії»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00, 17.30 Новини 2+2
09.20 Х/Ф «ТУТ ТВІЙ ФРОНТ»
11.10 Д/п «Код Зірки»
12.10 Д/п «Апокаліпсис. Сонце»
13.10 Д/п «Великі битви»
13.50 Д/п «Великі катастрофи»
14.30 Д/п «Вітчизняні
гранатомети»
15.20 Д/п «Зафронтові
розвідники»
16.00 Д/п «Технодром»
17.50 ЧУ 19 Тур. Карпати Іллічівець
20.00 ЧУ 19 Тур. Динамо Шахтар
22.00 «Профутбол»
23.25 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ»
01.10 Х/Ф
«АКУЛОВОСЬМИНІГ»
02.35 Х/Ф «ЯРОСЛАВ
МУДРИЙ»

1+1
06.05, 07.00, 08.00 19.30, 23.25
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
«Сніданок з 1+1»
10.00, 20.55 «Чистоnews»
10.15, 03.55 «Красуня за 12
годин - 2»
11.10 «Сімейні мелодрами - 3»
12.05 Т/с «Справа лікарів»
13.00, 13.55, 00.45, 01.35 Т/с
«Скліфосовський - 2»
14.50, 21.10 Т/с «Кухня. Новий
сезон»
15.45 «Свати - 5» 1
16.45, 04.40 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
22.15 «Самооборона. Фільм
об’єднання вавилон-13»
22.50 «Межигір’я. Фільм
об’єднання вавилон-13»
23.50 Т/с «Лікар мафії»
05.05 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.20 Х/Ф «ЗНИКЛА
ЕКСПЕДИЦІЯ»
12.40 Х/Ф «ЗОЛОТА РІЧКА»
14.40, 19.00 Х/Ф «БІБЛІЯ»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.30 Т/с
«Безсоння»
12.50 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.15 «Подробиці»
23.20 Х/Ф «ВЕЖІБЛИЗНЮКИ»
01.45 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНИЙ
РИЗИК»
03.55 Т/с «Зачароване
кохання»

МЕГА
06.00 Легенди бандитської
Одеси
07.30, 20.30 В пошуках істини
08.20, 05.30 The Ukrainians
08.50 Top Gear
09.40, 22.30 Загадки Всесвіту
10.30, 15.50 Жертви природи
11.20, 18.30, 02.40 Містична
Україна
12.10, 19.30 Фантастичні
історії
13.10 Війна всередині нас
14.00, 17.30 В пошуках пригод
14.50 Путівник пригод
16.40, 23.30 Сучасні дива
21.30 Планета людей
00.30 Покер
01.20 Х/Ф «СИНЄ НЕБО»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.25,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.30
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.30 Т/с
«Безсоння»
12.50 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
23.20 Х/Ф «СПІВУЧАСНИК»
01.35 Х/Ф «КОРІОЛАН»
03.55 Т/с «Зачароване
кохання»

МЕГА
06.00 Легенди бандитського
Києва
07.30, 20.30 В пошуках істини
08.20, 05.30 The Ukrainians
08.50 Top Gear
09.40, 22.30 Загадки Всесвіту
10.30, 15.50 Жертви природи
11.20, 18.30 Містична Україна
12.10, 19.30 Фантастичні
історії
13.10, 00.30, 02.40 Війна
всередині нас
14.00, 17.30 В пошуках пригод
14.50 Путівник пригод
16.40, 23.30 Сучасні дива
21.30 Планета людей
01.20 Х/Ф «ЗОЛОТІ
ЛАНЦЮГИ»

ICTV
05.05 Служба розшуку дітей
05.10, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.50 Світанок
06.55, 16.50 Т/с «Братани-2»
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
09.55, 13.20 Т/с
«Прокурорська перевірка»
13.35 Четверта вежа-2
14.30, 16.15, 20.15 Т/с
«Бомбило. Продовження»
18.45 Факти. Вечір
22.05 Кримінальна Україна
23.00 Х/Ф «ЛЮДИНАНЕВИДИМКА-2»
00.45 Х/Ф «ЗАРЯДЖЕНА
ЗБРОЯ»
02.00 Т/с «У чорному списку»
03.30 Т/с «Американський
тато»
04.10 Провокатор

ТРК УКРАЇНА
06.00, 02.20 Остаточний
вердикт
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.15 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00, 23.30 Т/с «Глухар»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00 Т/с «Сашка»
21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4»
22.00 Події дня
04.00 Т/с «Спілка 3»
05.20 Срібний апельсин

ICTV
05.10, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.50 Т/с «Братани-2»
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
09.55, 13.20 Т/с
«Прокурорська перевірка»
13.40 Кримінальна Україна
14.30, 16.15, 20.15 Т/с
«Бомбило. Продовження»
18.45 Факти. Вечір
22.10 Клан
23.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН»
00.45 Х/Ф «КОЛІР НОЧІ»
03.00 Т/с «У чорному списку»
03.40 Т/с «Американський
тато»
04.25 Несекретні файли

ТРК УКРАЇНА
06.00, 13.10 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.15 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00, 23.30 Т/с «Глухар»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00 Т/с «Сашка»
21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4»
22.00 Події дня
02.20 Остаточний вердикт
04.00 Т/с «Спілка 3»
05.20 Срібний апельсин

СТБ
05.25 «Чужі помилки. Останній
рейс»
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
08.00, 18.30 «Неймовірна
правда про зірок»
09.15 «Зіркове життя. Дружини
футболістів: гра в сім’ю?»
10.10 «Зіркове життя. Кохання
на все життя»
11.05, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.00, 00.25 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 Т/с «Швидка допомога»
22.30 «Хата на тата»

НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Здрастуйте, я ваша мама
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 14.00 М/с «Панда
Кунг-Фу»
07.00 Підйом
08.00, 10.00, 19.00 Т/с
«Вороніни»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
вродлива»
15.00 Т/с «Щоденники Керрі»
15.55 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 02.30 Репортер
18.20 Абзац!
21.00 Серця трьох
23.35 Т/с «Щасливі разом»
00.35 Т/с «Друзі»
00.55 Х/Ф «ШТАТ САМОТНЬОЇ
ЗІРКИ»
02.35 Служба розшуку дітей
02.40, 03.35 Зона ночі
02.45 Де ти, Україно?
03.40 Медицина Київської Русі
03.55 Слово і зілля

СТБ
05.30 «Чужі помилки. Зміїне
прокляття»
06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.05, 18.30 «Неймовірна
правда про зірок»
09.35 Х/Ф «КОХАНИЙ ЗА
НАЙМОМ»
11.15, 20.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.10, 00.15 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 Т/с «Швидка допомога»
22.30 «Я соромлюсь свого тіла»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Здрастуйте, я ваша мама
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 14.05 М/с «Панда
Кунг-Фу»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
вродлива»
10.00, 23.30 Т/с «Щасливі
разом»
15.00 Т/с «Щоденники Керрі»
16.00 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 02.35 Репортер
18.20 Абзац!
21.00 Серця трьох
00.30 Т/с «Друзі»
00.55 Х/Ф «ІСТОРІЯ ПРО НАС»
02.40 Служба розшуку дітей
02.45, 03.45 Зона ночі
02.50 Благословляю і молюся
03.15 Мольфар
03.50 Хто гоїв рани козакам?
04.05 Рідні стіни

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Л

Ірина КАЧАН

учани вже й забули, коли
проїзд у всіх міських
маршрутках коштував 1 гривню
50 копійок. До двох гривень уже
давно звикли. Та перевізники
всерйоз забили на сполох, возити
пасажирів за старими тарифами
відмовляються. Аргумент
залізний – бізнес іде на дно.
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ЗА ДВІ ГРИВНІ
НЕ ЇЗДИТИМЕМО

За останні тижні вартість пального на українському ринку стрімко
підскочила. А вкупі з валютною нестабільністю, цілком закономірно,
цей фактор дасть поштовх здорожчанню багатьох товарів та послуг.
Як стверджують аналітики, одними з перших нові економічні реалії відчують на собі перевізники й
автолюбителі. Власне, процес пішов
– по всій Україні проїзд у маршрутках почав дорожчати від 50 копійок
до 1 гривні, залежно від регіону.

ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ
1 КВІТНЯ
Не першоквітневим жартом
виявилася вимога луцьких перевізників підвищити вартість проїзду
в маршрутках. 1 квітня відбулося
позачергове засідання Волинської
асоціації автомобільних перевізників, які постановили: вимагатимуть
у міських владців переглянути старі
тарифи й негайно затвердити нові. У
цьому питанні усі луцькі перевізники одностайні як ніколи – дві гривні
ведуть їх до збитків.
8 квітня вони зустрілися із заступником луцького мера Тарасом
Яковлевим, хоча зрештою згоди не
досягли. У мерії не хочуть шокувати лучан раптовим підвищенням
вартості проїзду й кажуть, що треба
ухвалити економічно грамотне рішення. Перевізники ж вважають, що
у мерії затягують із вкрай важливим
для них питанням. Знову зустрітися
запланували 15 квітня, але вже разом з антимонопольниками.
За словами начальника управління транспорту і зв’язку Луцькради
Анатолія Миронюка, нині перевізники подали в мерію свої обґрунтування потреби підвищення тарифів.
Наразі ці дані опрацьовують. Якщо
аргументи луцьких перевізників виявляться переконливими, тарифи
доведеться переглянути.

ЦІНА ПИТАННЯ –
ЩОНАЙМЕНШЕ
ТРИ ГРИВНІ
Про потребу підвищення вартості проїзду в міських маршрутках
говорили й раніше. Однак зараз, з
огляду на непросту ситуацію в державі, питання постало вкрай гостро.
За словами керівника Волинської
асоціації автоперевізників Ігоря Се-

ЛУЦЬКІ ПЕРЕВІЗНИКИ ВИМАГАЮТЬ ЗБІЛЬШИТИ
ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ В МАРШРУТКАХ
меніхіна, власники маршруток ще
минулоріч звернулися у міськраду з
проханням підвищити ціну проїзду
до 2,50 грн з червня 2014 року. Зараз
же ця цифра неактуальна, каже він.
Нині йдеться про 3,50 грн, хоча,
за словами перевізників, економічно обґрунтована ціна – 4 гривні. Та
власники маршруток розуміють, що
4 гривні стане шоком для пасажирів,
відтак готові возити людей за 3,50
грн, а деякі – і за 3 грн.
Автоперевізники розраховують,
що нові тарифи у Луцьку запровадять з 23 квітня. Якщо цього не станеться, готові страйкувати. Стверджують: просто не матимуть за що
купити дизпаливо, мовляв, перевозити пасажирів у збиток ніхто не

буде. Якщо ж їх не почують, маршрутки не вийдуть на рейси.

«ЩЕ НЕМАЄ МАШИН,
ЯКІ ЇЗДЯТЬ НА
ПОВІТРІ», –
ПЕРЕВІЗНИК
Директор ТОВ «Санрайз» Юрій
Девіцький каже: нинішня ситуація –
справжній форс-мажор для тих, хто
займається пасажирськими перевезеннями.
«За останні 17 років я не спостерігав такого колапсу, щоб за місяць
паливо здорожчало на 4 гривні за 1
літр. Чотири роки поспіль постійно
зростає ціна на все, крім тарифів на
проїзд. І в той же час є високі вимо-

ги до самих транспортних засобів,
вимагають, щоб на всіх автобусах
було встановлене GPS-обладнання.
Я не маю права випустити на лінію
технічно несправний автобус. А
для цього треба купувати запчастини, утримувати ремонтну базу,
слюсарів, механіків, диспетчерів.
Але ж цього ніхто не рахує», – каже
він.
Саме тому зараз вкрай важливо
почути вимоги перевізників, переконує Юрій Девіцький. Якщо й далі
в луцьких маршрутках за проїзд
платитимуть дві гривні, то автоперевізники збанкрутують, наполягає
директор ТОВ «Санрайз».
«Якщо так буде й далі, то не може
бути мови про нові автобуси. У нас
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ще немає машин, які їздять на повітрі. У кращому випадку їздитимемо
на старих газелях на газу або на перероблених скотовозах. Якщо ми й
далі хочемо тримати ціну у дві гривні. Я недавно був у Іспанії, і там тариф проїзду по місту 2 євро», – обурюється Юрій Девіцький.

«ПЕРЕВІЗНИКИ ДЕЩО
ПЕРЕБІЛЬШУЮТЬ», –
ЗАСТУПНИК МЕРА
За словами заступника луцького мера Тараса Яковлева, тарифи на
проїзд у громадському транспорті
мерія таки переглядатиме, оскільки
економічні підстави для цього суттєві. Та це не означає, що проїзд у
луцьких маршрутках коштуватиме
3,50 грн.
Нині ж не всі перевізники надали в мерію чіткі розрахунки й усі
потрібні документи, аби чиновники
могли перевірити їхні реальні витрати й збитки. Тарас Яковлев каже, що
перевізники загалом дещо перебільшують.
«Сумніваюся, що погрози не вийти на маршрути буде виконано. А
якщо так станеться, то розцінюватиметься як саботаж. А це все-таки –
підстава для розірвання договорів. Я
розумію, що дві гривні наразі – це не
той тариф, який покриває всі витрати й дає можливість ще й вкладати у
розвиток. Тому мушу констатувати,
що найближчим часом вартість проїзду збільшиться. І доведеться з цим
змиритися. Востаннє ціну збільшували у 2009 році – з 1,50 до 2 гривень», – каже Яковлев і наголошує,
що мерія підвищить тарифи, але з
чітким економічним обґрунтуванням.
За його словами, по кожному
підприємству, ба більше, по кожному маршруту слід вести окремі
розрахунки. Деякі маршрути нині
потребують тарифу, більшого за позначку у 2,50, для деяких і цього буде
цілком достатньо.
«Проблема у тому, що бухгалтерія в перевізників не зовсім обліковується. І тому вони не можуть довести, що тариф має бути таким чи
іншим. І цифра у 3,5 грн не зовсім
правдива, перевізники не зможуть
її обґрунтувати. Бо в такому разі
вони отримуватимуть надприбутки», – зазначає заступник міського
голови.
***
Одне слово, до підвищення вартості проїзду в маршрутках лучанам
слід бути готовими, бо станеться це
приблизно у травні. Найімовірніше,
проїзд у маршрутках збільшиться на
50 копійок. Та якщо ціна пального в
Україні й далі підвищуватиметься,
знову з’являтимуться цілком виправдані підстави говорити про ще
більше здорожчання проїзду.

ДОРОЖЧИМИ МАРШРУТКИ СТАЮТЬ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
В Україні проїзд у маршрутках почав дорожчати приблизно на 15-40% залежно від регіону,
тобто на суму від 50 коп. до 1 грн. Перевізники
підвищують плату через збільшення цін на бензин, а особливо на дизпаливо, пише «ТСН.ua».
У Києві станом на 9 квітня спостерігалося
масове підвищення вартості поїздки на гривню ‒ в середньому із 3 до 4 грн. Так, на маршруті Вишневе-Поділ проїзд вже подорожчав

на 1 грн і коштує тепер 6 грн, а на одному з
маршрутів на Оболоні ‒ до 4 грн.
На деяких маршрутах вже з кінця березня
беруть 3 грн замість 2,50. На рекордні 2 грн вартість проїзду підвищили на приміських маршрутах з Києва у напрямку Бучі та Немішаєва.
З 11 квітня почнуть більше платити
харків’яни: на міських маршрутах замість
3-3,5 грн стане 3,5-4 грн, на приміських – не

8-9, а 9-11 грн. Перевізники запевняють, що
змушені йти на підвищення тарифів через подорожчання пального і запчастин.
«Приміром, запчастини подорожчали в
4-5 разів, у нас немає виручки, як можна вижити в таких умовах?» ‒ пояснив начальник
експлуатації компанії-перевізника Олександр
Пархоменко.
8 квітня міська влада Одеси вирішила під-

няти ціни на маршрутки на 50 копійок ‒ з 2,5
до 3 грн, хоча спочатку планували до 3,5 грн.
У Полтаві проїзд в автобусах і маршрутках з 6
квітня подорожчав на 50 копійок ‒ до 2,5 грн.
У Львівській міськраді повідомили, що є лише
проект постанови, в кінці квітня засідатиме
виконком, і вони вже вирішать, підвищувати
чи ні. Перевізники хотіли б підвищити плату
за проїзд з 2-2,5 до 3 грн.
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Олекса РЕВКО

еред захистом дисертації
майбутній науковець,
що претендує на звання
кандидата чи доктора, неодмінно
складає іспити, які називають
«кандидатський мінімум». Мета
екзаменів – визначення глибини
професійних умінь і знань
людини, її готовності до науководослідної роботи. Кандидатський
мінімум обов’язково складається
з основної спеціальності,
філософії та іноземної мови.
Так само у ході реєстрації
кандидатів на президентський
пост законодавство вимагає
оприлюднення їхніх декларацій
про доходи та передвиборних
програм. Ці документи, на думку
українських законодавців, можуть
стати путівниками для виборців
у заплутаних стежках політичних
кар’єристів.

П

«Хроніки Любарта» проаналізували «кандидатські мінімуми» двадцяти
трьох офіційно зареєстрованих претендентів на найвищу державну посаду. Зважили, зміряли, порахували,
порівняли. Пропонуємо вашій увазі
результати отриманих рейтингів.
Оцінки за іспити виставлятимемо, як
Бог дасть, 25 травня цього року.
Отож, найстаршим із цьогорічних кандидатів у Президенти України став Вадим Рабинович, 1953 р.н.,
а наймолодшим – Наталія Королевська, 1975 р.н. Найсамотнішими можуть почуватися кандидати Василь
Куйбіда та Юлія Тимошенко, які на
першій сторінці декларації про доходи зазначили, що не мають жодного члена родини, який вів би з ними
спільне господарство. А от найбільше
пощастило з родиною Юрію Бойку –
на його утриманні шестеро дітей.

КАНДМІНІМУМ 1.
ФІНАНСОВИЙ
ОБЛІК ТА АУДИТ
Результати
президентського
«фінансового обліку» вказують на
Сергія Тігіпка як на найбагатшого
за рівнем доходів у 2013 році – кандидат задекларував понад 263 млн
грн прибутку, ще більш як 8 млн грн
доходів отримала того ж року його
дружина. Друге і третє місця за величиною доходів посідають відповідно Петро Порошенко (майже 52
млн грн спільних з родиною доходів) та Михайло Добкін (39 млн грн
спільних з родиною доходів). Загалом серед двадцяти трьох кандидатів у Президенти України – 13 родин,
чиї доходи у 2013 році сягали понад
мільйона гривень.
Джерелом багатств родин кандидатів була аж ніяк не зарплата.
Наприклад, у найбагатшого претендента, народного депутата Сергія Тігіпка вона складала 235 тисяч
гривень, приблизно така ж – 240 тисяч гривень – оплата праці у теж народного депутата Петра Порошенка.
Найвищий рівень доходу від праці
задекларовано у членів сім’ї Юрія
Бойка – 764 тисяч гривень. Найчастіше мільйонні суми прибутків
фігурують у графах про банківські
відсотки, продаж майна, цінних паперів чи корпоративних прав. Хоча
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МАКСИМИ
КАНДИДАТСЬКИХ
МІНІМУМІВ
були торік серед наших кандидатів і
щасливчики, що, як харківський бізнесмен Андрій Гриненко, отримали
дарунок (приз чи виграш) на понад
4 млн грн.
Натомість жодної гривні доходів
не мала за минулий рік родина безробітного громадського активіста
Зоряна Шкіряка і лише 803 гривні
стипендії дочки задекларував за рік
життя з родиною у п’ять осіб лідер
«Правого сектору» Дмитро Ярош.
Цікавий казус як ілюстрація недосконалості українського законодавства виявляється у декларації агробізнесмена Володимира Саранова.
За рік його зарплатня становила 14,5
тисяч гривень, ще 125 тисяч гривень
заробила його родина. З доходом
у 139,5 тисяч гривень цього ж року
родина придбала п’ять земельних ділянок загальною вартістю 12,7 млн
грн, три автомобілі на суму 1,6 млн
грн та яхту за 2,8 млн грн. І це ще не
все – залишилося 4,8 млн грн, які
було вкладено у статутний фонд підприємства.
Про не менш курйозний випадок дізнаємося з декларації Юлії
Тимошенко – виявляється, в умовах ув’язнення важкохвора лідерка
«Батьківщини» і далі працювала головою партії, за що справно отримувала зарплатню. За рік її нарахували
на 180 тисяч гривень. Вистачило сповна, щоб оплатити утримання квар-

тири в 59 кв. м. Іншої власності, як
зазначено у декларації, навіть того
будинку в Конча-Заспі, куди вона запрошувала журналістів на оглядини,
Юля Володимирівна не має.
Аналіз житлових статків кандидатів несподівано для багатьох виборців вказав на Ольгу Богомолець
як на найбільшого з когорти власника – у її розпорядженні виявилося
два житлові будинки, сім квартир та
сім інших об’єктів нерухомості. Дуже
близько в облаштуванні життєвого
простору до неї Олег Царьов – два
будинки, сім квартир та чотири інші
об’єкти нерухомості. Найбільший
житловий будинок має батько чотирьох дітей Петро Порошенко – 1332
кв. м, майже так само грандіозно забудувався Сергій Тігіпко – 1252 кв.
м. А зовсім не мають власного житла,
перебиваючись у приймах в членів
родини, Анатолій Гриценко, Наталія
Королевська та Вадим Рабинович.
Найбільший автопарк серед
кандидатів належить родині Володимира Саранова – вісім новеньких
«залізних коней», сім легкових автівок зареєстровано у приватній власності родини Юрія Бойка, шість – за
сім’єю Михайла Добкіна. Усі претенденти віддають перевагу іноземним
маркам, хоч у двох деклараціях можна надибати на раритетні «Волги».
Жодної власної, лише шість орендованих автівок використовує для пе-

ресування родина Сергія Тігіпка.
Більшість претендентів, маючи
вільні кошти, декларують, що зберігають їх у банківських установах
або інвестують у статутну діяльність підприємств неньки-України.
Петро Порошенко поклав на депозитні рахунки понад 114 млн грн,
родина Юрія Бойка – більш як 20
млн грн, Сергій Тігіпко – 1,3 млн грн.
Останній, до речі, відверто визнав,
що придбав у звітному році цінних
паперів закордонних емітентів на
140 млн грн, а ще 342 млн грн вклав
у статутну діяльність закордонних
підприємств.

КАНДМІНІМУМ 2.
ФІЛОСОФІЯ
Найчастіше вживаним поняттям
у передвиборчих програмах кандидатів є розрекламована на попередніх
виборах Юлією Тимошенко «справедливість». За неї готові боротися,
крім самої авторки слогана, Дмитро
Ярош, Зорян Шкіряк, Василь Цушко,
Володимир Саранов, Ренат Кузьмін.
Решта кандидатів теж визнають потребу справедливого розподілу суспільних благ, але мудро не виносять
це поняття у принцип – аж надто
воно суб’єктивно забарвлене, особливо в умовах громадянського розколу в державі. Наприклад, на думку
підприємця Володимира Сарано-

ва, справедливість – у проведенні
податкової амністії та легалізації
грошових коштів, а Олег Тягнибок,
навпаки, справедливими вважає запровадження максимальних покарань за економічні злочини.
Найчастіше вживане дієслово
у програмах – «змінити (реформувати)». А найбільш повторювані
напрямки реформ – боротьба з корупцією, незалежний суд та правоохоронні органи, зниження податкового навантаження, розширення
повноважень регіонів, підвищення
соціальних стандартів, енергетичної
незалежності держави, перезавантаження влади через зміни до Конституції та чесні вибори.
В усіх без винятку програмах
присутня тема окупації Криму і збереження цілісності країни. Через повторюваність та шаблонність пропонованих рецептів підтверджується
висновок про кризу політичних ідеологій в Україні. А найкардинальніше
різняться програми у виборі зовнішньополітичного вектору України,
ставленні до можливої федералізації
країни, майбутнього власності олігархів.
Ольга Богомолець та Анатолій
Гриценко обмежуються у програмі
обіцянками виборцям не зрадити їх,
завжди тримати слово і не брати хабарів, акцентуючи увагу на гострій
потребі відродження довіри до влади. У них – найбільш особистісно наповнені, емоційні програми.
Натомість новачок у політичній грі Андрій Гриненко зопалу наобіцяв «збільшити зарплати працівникам МВС, прокуратури, СБУ,
Міноборони щонайменше у п’ять
разів, збільшити зарплати вчителям,
медикам та науковцям щонайменше
у три-п’ять разів; збільшити пенсії
в два рази». За цими та іншими нездійсненними обіцянками його програму в нашому рейтингу визнано
найбільш популістською. Найсмішнішою у можливих інтерпретаціях
звучить мета Валерія Коновалюка:
«П’ятдесят мільйонів громадян вже
у 2020 році». Інтернет рясніє фотожабами з підписом «Багато ж йому
доведеться попрацювати».
Найреалістичніша – програма
«Нового життя» Петра Порошенка.
А його визначення першочерговим
для внесення до Верховної Ради
проекту «Закону про парламентську
опозицію» вказує ще й на те, що цей
кандидат – один із небагатьох, хто
врахував зміну політичної ситуації
країни, яка обмежила повноваження Глави держави та повернулася
до парламентсько-президентської
моделі.
Найрадикальнішою, з точки
зору закликів, що там містяться,
очікувано виявилася
програма
Олега Ляшка. Його «Смерть окупантам» містить такі заходи, як перекриття транзитної газової труби,
заборона Компартії і Партії регіонів, припинення трансляції російських ЗМІ, покарання за корупцію
та саботаж за законами воєнного
часу громадськими трибуналами
присяжних, ліквідація олігархів та
бюрократії тощо. Правда, такі погрози аж ніяк не кореспондуються з
визнанням священності і непорушності приватної власності, що, схоже, анітрохи не засмучує епатажного політика.

ÄÅÌÎÊÐÀÒ²¯
Найбезглуздіший вигляд має
обіцянка Петра Симоненка скасувати посаду Президента України одразу після його обрання на неї. Навіщо
тоді вибори вартістю у 1,6 млрд грн?
Найколоритніший шлях економічного зростання країни запропоновано у програмі Вадима Рабиновича:
перетворити окремі регіони на офшорні зони, законодавчо дозволити
подвійне громадянство України для
представників діаспори, особливо з
Канади, США, Німеччини, Ізраїлю,
Португалії, Італії та інших.
Найпровокаційнішою та внутрішньо суперечливою є дуже деталізована програма суспільних змін
Юлії Тимошенко. Наприклад, у ній
пропонується сповідувати принцип
найменшого втручання держави в
справи бізнесу, для чого ліквідувати податкову міліцію. Але тут же
виявляється, що один бізнес може
бути другому великою різницею.
Бо «незаконно відчужена власність»
підлягатиме арешту і поверненню
державі. Ухвалювати рішення щодо
«законності відчуження» пропонується новій державній структурі
– незалежному Національному антикорупційному бюро. Йому навіть
дадуть право на провокацію хабара.
Між рядками читаємо, що за певних
обставин бюро може виявитися для
бізнесу ще більшим монстром, ніж
податкова міліція. Так само суперечить гучно рекламований принцип
невтручання обіцянці тотальної перевірки якості продуктів харчування українських виробників.
Найдискусійнішою на часі є пропозиція Олега Тягнибока про дозвіл
«усім психічно здоровим та несудимим громадянам України вільно
набувати і володіти вогнепальною і
холодною зброєю». Політик також
пропонує запровадити кримінальну
відповідальність за будь-які вияви
українофобії. А найнебезпечнішою у
випадку її реалізації, на нашу думку,
може виявитися ініціатива Дмитра
Яроша щодо повернення державі
статусу ядерної країни. Дуже схоже
на анекдотичний сюжет про мавпу з
гранатою.
Найпопулярнішим винаходом
науково-технічного прогресу виявився у цій президентській кампанії «детектор брехні»: тестування
на ньому службовців пропонується
зробити нормою у чотирьох із двадцяти трьох програм. Найбільшим
же скандалом кампанії станом на цей
час залишається відмова ЦВК зареєструвати кандидатом Дарта Вейдера – провокативного представника
«Інтернет партії України».

КАНДМІНІМУМ 3.
ІНОЗЕМНА МОВА
Усі оприлюдені документи кандидатів написано грамотною українською мовою. Іноземну використовують у агітації Михайло Добкін,
Олег Царьов, Юрій Бойко, які в стилі
Партії регіонів пропонують зробити
російську другою державною. Про
права кримсько-татарського населення як корінного народу окупованого півострова, що дозволило б
йому розвивати рідну мову, згадує
лише Петро Порошенко. Він же
– один з небагатьох політиків президентської когорти із розмовним
рівнем англійської.
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ХТО ОЧОЛИТЬ
НА ВОЛИНІ
ВИБОРЧІ ШТАБИ
П

Андрій ЛУЧИК

резидентські вибори вступають
в активну фазу. Відтак основні
кандидати, які беруть участь у перегонах,
активно формують свої виборчі штаби.
«Хроніки Любарта» знайомлять читачів із
їх керівниками та підводними течіями їх
формування.
ПЕТРО ПОРОШЕНКО
У фаворита виборчих перегонів було багато
охочих долучитися до його переможної кампанії, щоб потім самим отримати якісь бонуси.
За інформацією «Хронік Любарта», реальні
спроби очолити виборчий штаб на Волині Петра
Олексійовича робили Богдан Шиба, Володимир
Бондар, Ігор Гузь. Проте офіційно керівником
виборчого штабу Порошенка в області призначено Володимира Гунчика. Рішення логічне та
прогнозоване до певної міри, адже Порошенко давно знайомий з Гунчиком, який тривалий
час очолював «Луцький автомобільний завод»,
який належить олігарху. Зараз Володимир Гунчик є заступником корпорації «Богдан» та членом Луцького міськвиконкому.
До виборчої кампанії Петра Порошенка на
Волині готові долучитися також і місцеві олігархи. За інформацією «Хронік Любарта», волинські депутати-мажоритарники (Ігор Єремеєв,
Степан Івахів, Сергій Мартиняк) готові допомогти в перемозі нового президента, залучивши
свої виборчо-організаційні мережі, які є в округах.
У Володимир-Волинському окрузі, де депутатом став Євген Мельник від «Свободи», Порошенко, ймовірно, може заручитися підтримкою
місцевого аграрія Валерія Діброви чи нафтовика Сергія Ковальчука.
До технологічної частини виборів Петра Порошенка на Волині також може долучитися й
екс-губернатор Борис Клімчук.
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО
Прізвище керівника виборчої кампанії леді
Ю. на Волині станом на вечір середи офіційно не
було оголошено. Проте різні джерела стверджують, що керівником штабу стане Микола Потапчук, який очолював волинську «Батьківщину» ще на зорі становлення партії. У 2007 році
він став народним депутатом, потім працював у
центральному офісі «Батьківщини» в Києві.
Своє призначення керівником виборчого
штабу Микола Потапчук може завдячувати внутріпартійній групі Кіндера-Вітера, чиї кадрові
апетити в області не задовольнили (Сергія Слабенка – на Ягодинську митницю, Олександра
Свириду – на податкову). Тому було вирішено

поки вдовольнитися посадою начальника виборчого штабу з відповідним контролем фінансових потоків.
Проте, за інформацією «Хронік Любарта»,
Микола Потапчук може мати повноваження весільного генерала. Реальне ж проведення виборчої кампанії в області буде зосереджено в руках
33-річного Дмитра Дубняка, партійна кар’єра
якого стрімко пішла вгору. Адже зараз він також
є неофіційним помічником губернатора Григорія Пустовіта.
Дмитро Дубняк у політичних колах вважається людиною, близькою до голови земельної
комісії в Луцькраді Володимира Никитюка, і подейкують, що його партійні успіхи відбуваються
не без підтримки останнього.
У виборчій кампанії Юлії Тимошенко є одна
новація. Адже керівників виборчих округів на
Волині буде не п’ять, як роблять більшість штабів інших кандидатів, а десять. З одного боку,
це пов’язано з підготовкою до парламентських
виборів за відкритими списками, коли кількість
виборчих округів подвоюється. З іншого – можливість стимулювати та заохотити своїх партійців, яким тепер можна роздати вдвічі більше
керівних посад.
СЕРГІЙ ТІГІПКО
Ще однією інтригою в області було призначення керівника штабу кандидата, який може
посісти третю сходинку виборчого п’єдесталу.
Називали кандидатури Сергія Ющака, який колись очолював волинську організацію «Сильної
України» до її злиття з Партією регіонів. Звучало
прізвище Миколи Романюка, однокашника Сергія Тігіпка.
Але зрештою вибір зупинили на Анатолієві Горбатюку, колишньому керівникові волинського осередку біло-блакитних.
Після здачі в 2012 році депутатського мандата Горбатюк зірок з неба не хапав. І зараз йому
випала нагода повернутися у велику волинську
політику. Звісно, якщо вона буває великою. :)
МИХАЙЛО ДОБКІН
Офіційно керівника штабу Добкіна на Волині ще не призначили. Але оскільки Добкін
– висуванець Партії регіонів, то й логічно припустити, що опікуватися ним буде очільник волинського осередку цієї партії. Тобто Олександр
Башкаленко.
Більше того, коли минулого тижня Михайло Добкін відвідував Зимненський монастир та
Луцький замок, то найшвидкоплинніший волинський губернатор був поряд зі своїм кандидатом.
Є також версія, що після публічного приниження на луцькому майдані Башкаленко не
захоче офіційно очолювати виборчий штаб.
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Тому керівником буде призначено молодого
регіонала Андрія Мельника. Але все одно неофіційно керуватиме процесом Олександр Костянтинович.
ПЕТРО СИМОНЕНКО
Керівником волинського виборчого штабу
Петра Симоненка традиційно став перший секретар обкому Комуністичної партії України в
області Петро Бущик. При жорсткій партійній дисципліні іншого рішення ніхто, власне,
й не очікував.
ОЛЕГ ЛЯШКО
Опікуватися виборчою кампанією Олега
Ляшка в області буде очільник місцевої Радикальної партії Володимир Кучер.
АНАТОЛІЙ ГРИЦЕНКО
Штаб Анатолія Гриценка на Волині вкотре очолив Олександр Кралюк, очільник
місцевого осередку «Громадянської позиції»
та власник служби «Таксі «Морячок». Олександр Кралюк – колишній офіцер військовоморських сил, тому йому легше знайти спільну мову з полковником Гриценком.
ОЛЕГ ТЯГНИБОК
Очільник волинської «Свободи» та народний депутат Анатолій Вітів став і керівником
штабу Олега Тягнибока в області. Без несподіванок.
ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦЬ
Богомолець – одна з найцікавіших учасників цих виборчих перегонів, яка уособлює
інтереси поміркованої частини Майдану. Вона
претендує стати одним з моральних авторитетів в українській політиці, відповідно є перспективним політичним партнером.
На Волині представляти інтереси Богомолець були б не проти Олександр Мартинюк,
який нещодавно вийшов з «Батьківщини», та
президент благодійного фонду «Стопрак» Марія Адамчук.
Але зрештою виборчий штаб Ольги Богомолець попередньо має очолити Микола Буліга – давній соратник Володимира Бондаря,
з яким був разом у ПРП, «Нашій Україні» та
«Єдиному центрі».
ДМИТРО ЯРОШ
Попри зовнішню єдність, в лавах «Правого сектору» насправді не все так гладко. Поки
керівника виборчого штабу на Волині не призначено, мовляв, війна надворі, політика – в
останню чергу. Але теоретично керівником
штабу Дмитра Яроша, окрім очільника волинського ПС Павла Данильчука, може стати його
заступник Руслан Тимощук, який теж має досвід політичної роботи в період виборів.
НАТАЛІЯ КОРОЛЕВСЬКА
Інтереси кандидата на Волині, ймовірно,
представлятиме Віктор Грисюк, який на минулих парламентських виборах опікувався
кампанією «Україна – вперед!». Проте достовірних даних про цю кандидатуру в «Хронік
Любарта» наразі немає.
ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО
Інтереси висуванця від Української народної партії на Волині представлятиме очільник
цієї партійної структури Ігор Верчук.
ВАСИЛЬ КУЙБІДА
А інтереси висуванця Народного руху
України на Волині теж представлятиме голова
обласного осередку Дмитро Климук.
МИКОЛА МАЛОМУЖ
Представником колишнього очільника
Служби зовнішньої розвідки України на Волині буде генерал Олександр Булавін, який
служив у СБУ та СЗУ, а на минулих парламентських виборах балотувався у ВолодимирВолинському виборчому окрузі.
***
Стосовно решти кандидатів «Хронікам
Любарта» не вдалося зібрати інформації. Ймовірно, що їхня участь у виборах обумовлена
суто технічною функцією: наповнення виборчих комісій «правильними» представниками
і/або політичний дах від кримінального переслідування. Адже арешт кандидата в президенти (нехай і технічного) може сприйматися
як політичне переслідування.
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НІГЕРІЄЦЬ МЕТЬЮ САНДЕЙ:

«КОЛИ ЇХАВ ДО
ЛУЦЬКА, СПЕЦІАЛЬНО
ВИВЧИВ УКРАЇНСЬКУ»

Розмовляв Юрій КОНКЕВИЧ

Т

емношкірого хлопця,
із щирою посмішкою
... який
і з жартами ганяє м’яча
на університетському стадіоні
біля Сапалаївки, оминути
журналістською увагою важко.
Метью, крім того, що грає на
пристойному рівні, спілкується
хорошою українською. На
англійське «Хелло» хлопець
відгукнувся: «Доброго дня!» й
міцно потиснув руку.
Як з’ясувалося, нігерієць має технічну освіту, а в Луцьку став першим
темношкірим легіонером, який грає у
чемпіонаті району! Метью народився
у Кадуні – це на південному заході
Нігерії. Згодом переїхав у столицю
Абуджу. На батьківщині дістав вищу
освіту, але вирішив скористатися однією із навчальних програм і приїхав
довчитися у Криворізький технічний
університет. Торік Метью приїхав
жити і працювати на Волинь.
«Хроніки» розпитали, як живеться нігерійцю в Луцьку.
– Метью, що привело тебе до
Луцька?
– Я приїхав до України за студентською програмою навчання
«Visa for Further». У Кривому Розі
здобував науковий ступінь спеціаліста механічної інженерії після
мого навчання в Нігерії. До того мав
кілька наукових ступенів.
Дуже люблю гру мільйонів і завжди найбільшою мрією було професійно грати у футбол. Ще з дитинства… У себе на батьківщині я
вступив до футбольної академії і

Метью з товаришем, гравцем луцької «Волині» Майклом Бабатунде

«Це фото я зробив під час весільної мандрівки мого товариша
до Южноукраїнська. Це схили прекрасної річки Південний Буг».

певний час грав у місцевій аматорській лізі. Але мрії розбилися після
того, як переїхав до України, адже
увесь час присвятив навчанню. Продовжив буцати м’яча суто на любительському рівні і щасливий сьогодні, адже завжди пам’ятав прислів’я
про те, що «знання – це сила».
– Часто тебе, Міхаеля Бабатунде і Флорентіна Матея можна помітити на стадіоні – ви граєте разом у
футбол із простими лучанами…
– Так, хлопці з «Волині» дуже
прості й відкриті для вболівальників. Звісно, на повну силу не грають, так – для хорошого настрою.
А я приєднуюся для підтримання
форми. Коли приїхав до Луцька, то
мріяв продовжити якось свою футбольну кар’єру у «Волині». Якийсь
час тренувався з Матеєм, Селіном,
«Бабою» (Бабатунде. – Ю.К.) Нині
ж дуже активно граю в складі футбольного клубу «Піддубці», виступав і виступаю за нього у чемпіонаті
Луцького району, інших турнірах.

Загалом я дизайнер веб-сайтів, розробляю та підтримую їх. Маю свій
інтернет-магазин, у якому продаю
мобільні телефони, ноутбуки, айфони… Співпрацюю в цьому з кількома міжнародними компаніями,
українськими підприємствами.
– Ти кілька років в Україні. Можеш сказати, що пізнав нашу країну?
– Про Україну я знав небагато
перед приїздом, але коли прибув, то
вивчив вас і тепер знаю про Україну
чи не стільки ж, скільки про свою
батьківщину (сміється).
– Мову вчив заздалегідь?
– Ні. Коли приїхав до України, то
почав вчити російську, адже у Кривому Розі, де я завершував навчання,
вона була більш розповсюджена. Але
я дуже люблю розмовляти українською і надзвичайно поліпшив її знання після того, як приїхав до Луцька.
Власне, я спеціально її вчив, бо знав,
що тут це основна мова спілкування. Мені казали, що українську сво-

го часу у вашій країні пригнічували,
але у Луцьку у це важко повірити,
адже всі навколо спілкуються саме
нею. Нині я легко можу порозумітися українською в місті.
– А загалом скільки мов знаєш?
– Я розмовляю шістьма-сімома
мовах разом із їхніми діалектами:
англійською, російською, українською і моїми місцевими нігерійськими мовами, це ідома, гауза, ігала
та йоруба.
– Напевно, не варто згадувати
про те, що сумуєш за рідними й друзями, які залишилися в Нігерії…
– Удома я залишив свої стосунки, товаришів, братів і сестер. Щороку приїжджаю до них, а взагалі
ми спілкуємося щодня, адже надворі
ХХІ століття і засоби зв’язку нині на
рівні.
– Нові знайомства у Луцьку завів?
– Більшість друзів залишилися
у Нігерії та в Кривому Розі. У Луцьку я ще недовгий час, але також заприятелював із багатьма місцевими.
Більшість із них грають у футбольній
команді, за яку я виступаю – ФК «Піддубці». Думаю, що з часом друзів у
мене побільшає, бо у вашій країні і місті переважно добрі й відкриті люди.
– Де у Луцьку тебе можна побачити найчастіше?
– Загалом, я дуже домашній та й,
зізнаюся, досконало місто ще не ви-

ТРАМПЛІН У ШОУБІЗ

ГАЛИНА КОНАХ: «ЗАКУЛІССЯ
«ГОЛОСУ КРАЇНИ» ВРАЖАЄ»

Ірина КАЧАН

Талановита волинська співачка Галина
Конах – одна із учасниць четвертого сезону
популярного телевізійного талант-шоу «Голос
країни». Наразі вона успішно пройшла «сліпі
прослуховування» й потрапила у команду
зіркового тренера Ані Лорак.
Галина зізнається: за лаштунками телешоу
– чимало секретів, розголошувати які учасники
не мають права. Зав’язують язик суворі контракти. Тож про закулісні інтриги, стосунки між
учасниками й командою проекту говорити не
мають права. Бо в такому разі світить чималенький штраф, що передбачено контрактом.
Утім вражень від шоу волинська співачка
має багатенько. Розповідає, що телевізійна картинка кардинально відрізняється від самого
процесу знімань. «Коли дивишся по телевізору

– все має надзвичайно професійний вигляд. Та
й я пересвідчилася на власні очі: команда працює злагоджено. Але для нас, співаків, участь у
шоу – справжнісіньке випробування», – зізнається співачка.
Галина пригадує: вона приїхала на «сліпі
прослуховування» до Києва наприкінці січня.
Тоді було дуже холодно, мерзнути довелося й
на зніманнях.
«Підйом о четвертій ранку, о шостій-сьомій
– грим. Запис інтерв’ю, фотографування. Я думала, що все буде швидко, але відзняли мене
пізно увечері. Більше того, коли йшла на сцену,
то спершу не здогадувалася про це, не знала,
що мене вже ведуть співати. Така собі несподіванка. Але це загартовує», – каже вона.
Із захопленням Галина Конах розповідає
про музичного продюсера шоу Руслана Квінту, називаючи його найпривітнішою людиною

вчив, хоч знаю, що воно гарне і не подібне до Кривого Рогу, в якому жив
раніше. Але я люблю дуже детально
про все дізнатися – історія, архітектура, фільми про місто тощо. Для
цього потрібен час. Можливо, влітку
це вдасться зробити краще. Якщо не
поїду до Нігерії на канікули.
– Іноземці хвалять луцькі заклади харчування…
– Я також похвалю, хоч можу й
сам готувати. Мої кулінарні смаки
традиційні як для іноземців в Україні: вареники і борщ, а на українські
харчі перейшов дуже швидко.
– Україна та Нігерія подібні за
критерієм нестабільності в обидвох державах?
– Річ у тім, що в Нігерії також є
чимало конфліктів, у нас непроста
ситуація. Причини нестабільності в
наших країнах подібні, але виявляються в різних формах. У Нігерії це
більше пов’язано з конфліктами між
християнами і мусульманами, між
різними соціальними групами.
– У Луцьку траплялися випадки, коли відчував неприязнь через
інший колір шкіри?
– Ні, негативного досвіду спілкування, якогось, як кажуть, побутового
расизму не було. Хоча… Інколи не подобаються певні вигуки під час футбольних матчів чи на тренуваннях…
Але інші присутні самі в таких випадках втихомирюють негідну поведінку.

ПЕРСОНА
ГАЛИНА КОНАХ – співачка, авторка
пісень. Працює у різних музичних жанрах,
але перевагу надає джазу. У репертуарі
співачки – пісні п’ятнадцятьма мовами
світу. Народилася 21 жовтня 1982 року
в селі Седлищі Любешівського району
Волинської області. Переможниця багатьох
всеукраїнських та міжнародних конкурсів,
володарка кількох десятків нагород. У
2012 році виборола другу премію на
XXI Міжнародному конкурсі виконавців
естрадної пісні «Вітебськ-2012», що відбувся в
рамках фестивалю «Слов’янський базар».
в команді проекту. Вразив співачку і зірковий
тренер Сергій Лазарєв.
«Донедавна я мала упереджене ставлення
до нього, навіть усерйоз не сприймала, а він
виявився дуже приємною людиною», – розповіла вона.
Найцікавіше те, що раніше Галина Конах не
дивилася це телешоу, більше того – не знала навіть правил.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

18 КВІТНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00,
18.20, 02.25, 03.50 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість
студії
07.20 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 05.35 Підсумки дня
09.55 Час-Ч
10.15 Не вір худому кухарю
10.50, 16.00 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 18.50 Діловий світ
12.40 Т/с «Пастка»
13.50 Віра. Надія. Любов
14.50 Euronews
14.55, 05.30 Діловий світ.
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.35 Контрольна робота
18.55 Про головне
19.30, 21.25 Шустер LIVE
22.15 ХРЕСНА ДОРОГА за участю
СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В
КОЛІЗЕЇ (РИМ)
00.00, 01.00 Підсумки
00.35 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.25 «Нащадки» з Н.
Рибчинською та К. Гнатенком
02.45 Т/с «Пастка»
04.05 Хіт-парад «Національна
двадцятка»
05.15 Світ навколо нас

СУБОТА

19 КВІТНЯ
УТ1

06.00 Підсумки
06.30 На слуху
07.00 Шустер LIVE
09.50 Православний вісник
10.45, 18.10 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13.20 Шеф-кухар країни
14.40 Моменти життя
15.45 Театральні сезони
16.55 В гостях у Д.Гордона
20.00 ПРИВЕЗЕННЯ
БЛАГОДАТНОГО ВОГНЮ з
ЄРУСАЛИМУ до УКРАЇНИ
20.40 Український акцент
21.00, 04.30 Підсумки дня
21.35 Головний аргумент
21.50 Українська пісня
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи
23.30 ТРАНСЛЯЦІЯ ВЕЛИКОДНІХ
БОГОСЛУЖІНЬ з ХРАМІВ УКРАЇНИ
05.00 Д/ф «Біле полотно Едварда
Хоппера»

НЕДІЛЯ

20 КВІТНЯ
УТ1

06.35 Д/ф «Три різьблені ікони»
07.05 Панянка та кулінар
07.30 «Дружина»
09.15 ТРАНСЛЯЦІЯ ВЕЛИКОДНІХ
БОГОСЛУЖІНЬ з ХРАМІВ УКРАЇНИ
11.15 ПАСХАЛЬНА СЛУЖБА
БОЖА і АПОСТОЛЬСЬКЕ
БЛАГОСЛОВЕННЯ для РИМУ й
ЦІЛОГО СВІТУ СВЯТІШОГО ОТЦЯ
ФРАНЦИСКА з площі Св. ПЕТРА
в РИМІ
13.45 Крок до зірок
14.35 Як Ваше здоров’я?
15.40, 19.10 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
17.25 В гостях у Д.Гордона
18.30 Діловий світ. Тиждень
21.00, 05.30 Підсумки дня
21.35 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.40 Д/ф «Великдень»
00.45 Д/ф «П’яте Євангеліє»
01.20 Х/Ф «КРАСУНЧИК
АНТОНІО»
04.40 «Надвечір’я»
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1+1

06.45, 07.10, 08.05, 09.10
«Сніданок з 1+1»
10.00 «Чистоnews»
10.15 «Красуня за 12 годин - 2»
11.10 «Сімейні мелодрами - 3»
12.05 Т/с «Справа лікарів»
13.00, 13.55, 03.00, 03.50 Т/с
«Скліфосовський - 2»
14.50 Т/с «Кухня. Новий сезон»
15.45 «Свати - 5» 1
16.45, 05.20 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.30 «Українські сенсації. Війни
Росії»
21.30 Х/Ф «БАНДИ НЬЮЙОРКА»
00.45 Х/Ф «ДЕРЕВО ЖИТТЯ»
05.45 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.20 Х/Ф «ЗНИКЛА
ЕКСПЕДИЦІЯ»
12.40 Х/Ф «ЗОЛОТА РІЧКА»
14.40, 19.00 Х/Ф «БІБЛІЯ»

1+1
07.00 «Хто там?»
08.00, 08.25 М/с «Гуфі та його
команда»
08.50, 19.30, 02.45 «Телевізійна
служба новин»
09.50, 11.10, 12.15 «Свати - 5» 1
14.25 «Вечерний Киев - 2013»
16.20, 20.15 «Вечірній квартал
2014»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
22.15 Х/Ф «Я, РОБОТ»
00.35 Х/Ф «СТРАСТІ ХРИСТОВІ»
03.30 Х/Ф «БАНДИ НЬЮЙОРКА»

2+2
06.00 Х/Ф «БІБЛІЯ»
09.30 Новини 2+2
10.00 Т/с «Дільниця»
22.00 Х/Ф «ЗАЄЦЬ НАД
БЕЗОДНЕЮ»
00.00 Х/Ф «ТАТО»
02.00 Х/Ф «ЛІСОВА ПІСНЯ»

1+1
08.10 М/с «Гуфі та його команда»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
10.00 «Телевізійна служба новин»
10.50 «Світ навиворіт - 5»
11.55 «Машині казки. Маша і
ведмідь» 1
12.10, 02.55 «Зіркова хроніка»
13.10 «Чотири весілля - 3»
14.25, 21.00 «Голос країни 4»
16.40 «Розсміши коміка - 5»
17.40 Х/Ф «ТРАВНЕВИЙ ДОЩ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
23.20 «Світське життя»
00.20 «Що? де? коли?»
01.20 Х/Ф «МАТЕРИК»

2+2
07.00 «Журнал Ліги Чемпіонів
УЄФА 2013-2014»
07.30 «Маски-шоу»
10.00 Х/Ф «ЗАЄЦЬ НАД
БЕЗОДНЕЮ»
12.00 «Бушидо»
14.50 ЧУ 26 Тур. Волинь - Зоря
17.00 ЧУ 26 Тур. Динамо Ворскла
19.00 Х/Ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «З ДОНУ ВИДАЧІ
НЕМАЄ»
01.15 Х/Ф «ЗАХАР БЕРКУТ»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.30 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 20.30 Т/с
«Безсоння»
12.50 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
15.50 «Сценарії кохання»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.50 «Подробиці»
00.20 Д/ф «Вставай як один»
01.00 Х/Ф «ВОДІЙ ДЛЯ ВІРИ»

МЕГА
06.00 Легенди бандитської
Одеси
07.30, 20.30 В пошуках істини
08.20, 05.30 The Ukrainians
08.50 Top Gear
09.40, 22.30 Загадки Всесвіту
10.30, 15.50 Жертви природи
11.20, 18.30 Містична Україна
12.10, 19.30 Фантастичні історії
13.10 Війна всередині нас
14.00, 17.30 В пошуках пригод
14.50 Путівник пригод
16.40, 23.30 Сучасні дива
21.30 Планета людей
00.30 Покер
01.20 Х/Ф «РОБОКОП 3»
02.40 Україна: забута історія

ІНТЕР
10.00 Д/ф «Великдень»
11.05, 04.30 Х/Ф «КОХАННЯ
ЗЕМНЕ»
13.00 «Сходження Благодатного
Вогню у Храмі Гробу
Господнього»
15.00 «Юрмала 2013»
17.00 Програма «Обережно:)
Діти!»
18.00, 20.35 Т/с «Свахи»
20.00 «Подробиці»
22.05 Х/Ф «ПІП»
00.30 «Великодня літургія»

МЕГА
06.00 Легенди бандитського
Києва
08.00, 00.30 В пошуках істини
11.00, 21.30 Ідеї, що
перевернули світ
13.00 Планета людей
16.00 В пошуках пригод
18.50 Містична Україна
02.00 Х/Ф «КОДЕКС
МОВЧАННЯ»
03.30 Україна: забута історія
05.00 Легенди бандитської
Одеси
05.30 The Ukrainians

ІНТЕР
06.10 «Юрмала 2013»
07.50 «уДачний проект»
08.45 Д/ф «Останній Великдень»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
11.00 «Сусід на обід»
12.00, 23.35 Х/Ф «СУСІДИ ЗА
РОЗЛУЧЕННЯМ»
13.55, 21.40 Т/с «Свахи»
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 «Без протоколу»
01.30 Т/с «Людина - амфібія»

МЕГА
06.00 Легенди бандитського
Києва
08.00, 00.30 В пошуках істини
10.00 Формула-1
12.00 Ісус: політ віри
13.00 Планета людей
16.00 В пошуках пригод
18.50 Містична Україна
21.30 Розгадка таємниць Біблії
02.00 Х/Ф «ВПРИТУЛ»
03.30 Скарб.ua
05.00 Легенди бандитської
Одеси
05.30 The Ukrainians
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ICTV
05.05 Служба розшуку дітей
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.50 Світанок
06.50 Т/с «Братани-2»
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.05, 13.25, 16.15 Т/с
«Військова розвідка»
18.45 Факти. Вечір
20.15 Т/с «Бомбило.
Продовження»
22.10 Х/Ф «ПОДВІЙНИЙ
КОПЕЦЬ»
00.05 Х/Ф «ОСТАННІЙ
БОЙСКАУТ»
01.55 Х/Ф «ДОРОСТАЮЧИЙ
БІЛЬ»
03.20 Х/Ф «ДОРОСТАЮЧИЙ
БІЛЬ-2»

ТРК УКРАЇНА
06.00, 13.10 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 03.00
Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.10, 15.20, 17.10, 22.30
Т/с «Слід»
10.00, 23.30 Т/с «Глухар»
12.00 «Говорить Україна»
18.00 Т/с «Сашка»
19.45, 05.05 Майдан. Точка
відліку
22.00 Події дня
03.45 Т/с «Спілка 3»

ICTV
10.10 Дача
11.05 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР. У
ПОШУКАХ СПИСА ДОЛІ»
13.20 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР-2.
ПОВЕРНЕННЯ ДО КОПАЛЕНЬ
ЦАРЯ СОЛОМОНА»
15.05 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР-3.
ПРОКЛЯТТЯ ЮДИНОГО
ПОТИРУ»
16.55 Х/Ф «КІЛЕРИ»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/Ф «ГОДИНА ПІК»
22.00 Х/Ф «ГОДИНА ПІК-2»
23.40 Х/Ф «ГОДИНА ПІК-3»
01.05 Х/Ф «ПОДВІЙНИЙ
КОПЕЦЬ»

ТРК УКРАЇНА
07.00, 19.00, 03.00 Події
07.20, 08.30 Т/с «Інтерни»
10.00 Один за сто годин
11.00 Т/с «Відбиток кохання»
15.00, 19.40 Т/с «Піти, щоб
повернутися»
21.20 Т/с «Мій»
01.20, 03.40 Т/с «Глухар»
05.10 М/ф «Бунт вухатих»

ICTV
07.45 Так$і
08.10 Космонавти
09.00 Зірка YouTube
10.10 Дивитись усім!
12.00 Х/Ф «ГОДИНА ПІК»
13.50 Х/Ф «ГОДИНА ПІК-2»
15.30 Х/Ф «ГОДИНА ПІК-3»
16.55 Х/Ф «ЛЮДИ У ЧОРНОМУ»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ-2»
21.55 Х/Ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ-3»
23.50 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА»
01.30 Х/Ф «ОСТАННІЙ
БОЙСКАУТ»

ТРК УКРАЇНА
07.20 Події
08.00 Ласкаво просимо
09.00 Т/с «Мій»
13.00 Х/Ф «СПРАВЖНЄ
КОХАННЯ»
15.00, 20.00 Т/с «Піти, щоб
повернутися»
19.00, 03.30 Події тижня
21.30 Т/с «Інтерни»
23.30 Великий футбол
01.20 Х/Ф «КРУТИЙ»
02.50 Щиросерде зізнання
04.15 Т/с «Глухар»
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СТБ
05.55 «Чужі помилки. Вбити
вченого»
06.40, 18.30 «Неймовірна правда
про зірок»
08.00 Х/Ф «Я ТЕБЕ КОХАЮ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.40 «Холостяк - 4»
00.25 «Холостяк - 4 Як вийти
заміж»
01.15 Х/Ф «КОХАНИЙ ЗА
НАЙМОМ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Здрастуйте, я ваша мама
06.10, 06.55 Kids Time
06.10, 14.05 М/с «Панда Кунг-Фу»
07.00 Підйом
08.00, 10.00, 19.00 Т/с
«Вороніни»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
вродлива»
15.00 Т/с «Щоденники Керрі»
16.00 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 02.40 Репортер
18.20 Абзац!
21.00 Серця трьох
23.30 Т/с «Щасливі разом»
00.30 Т/с «Друзі»
00.50 Х/Ф «НАРЕЧЕНИЙ НА
ПРОКАТ»
02.45, 03.45 Зона ночі

СТБ
07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
10.40 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
12.35 «Холостяк - 4»
17.20 «Хата на тата»
19.00 «Україна має талант!-6»
21.20 «Таємниці Мастершефу.
Марина Шевченко. На голці»
22.25 «Україна має талант!-6»
Підсумки голосування»
22.45 «Детектор брехні - 5»
23.55 «Я соромлюсь свого тіла»
01.45 Х/Ф «ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ
НОФЕЛЕТ?»

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 М/с «Мисливці на
привидів»
07.30, 10.00 Ревізор 4
12.50 Страсті за Ревізором
14.10 Т/с «Вороніни»
17.45 Х/Ф «ІВАН ЦАРЕВИЧ І
СІРИЙ ВОВК»
19.35 Х/Ф «ЛЮДИНА-ПАВУК»
22.00 Педан-Притула шоу
00.00 Х/Ф «ДЖУЛІ І ДЖУЛІЯ»
02.10, 03.55 Зона ночі
02.15 Українці Віра
04.00 Десята муза в Україні
04.30 Зона ночі Культура

ТЕЛЕАНОНС
«ОБМАНИ, ЯКЩО ЛЮБИШ»
Країна: Росія, 2014. Жанр: мелодрама
Режисер: Дмитро Тюрін
У ролях: Сергій Чирков, Юлія Хлиніна, Микита Смольянінов, Ігор Міркурбанов, Юлія Рутберг, Марина Зудіна, Олександр Орав, Аліка Смєхова,
Віталія Корнієнко, Тетяна Демидова.

ПОНЕДІЛОК

10.00

«Лохознавство», «Бух-облік» та «Матаналіз» викладає чарівний вітрогон Михайло інфантильному синові свого шефа Сергію на уроках
життя. Михайло знову влип в історію – влаштував в офісі вечірку, яка закінчилася пожежею. Буде
звільнення? Аж ніяк. На Михайла чекає непогана
зарплата, персональний автомобіль, вільний графік. А робота, яку потрібно виконати, – навчити всіх життєвих задоволень Сергія, кандидата
в чемпіони-ботани. Михайло з ентузіазмом береться за справу. «Держіспитом» має стати майбутня актриса Марина. Сергію потрібно закохати її в себе. Але все йде не за навчальним планом.
Михайло сам закохується в Марину, а Сергій із
сором’язливого ботана перетворюється на жорсткого маніпулятора з грошима і владою.

НЕДІЛЯ

12.00
«СУСІДИ ПО РОЗЛУЧЕННЮ»
Країна: Росія, 2013. Жанр: мелодрама
Режисер: Михайло Херсонський
У ролях: Анна Ардова, Леонід Громов, Христина
Кисельова, Данило Дорошенко, Віталіна Біблів,
Олексій Смолка, Любов Тимошевська.
Рита і Сергій – колишнє подружжя. Живучи в
одній квартирі, обоє плекають одну мрію – скоріше розміняти її і роз’їхатися. Конфлікт розростається. Донька Катя в цій партизанській війні обирає позицію спостерігача, сподіваючись на те, що
батьки як дорослі розумні люди з’ясують усе самі.
Чоловік Каті Славко волею випадку змушений
оселитися у подружжя. Перед Ритою і Сергієм
стоїть важке завдання – не піддаватися амбіціям
і показати родичу, що у його дружини, незважаючи на деякі складності, батьки – абсолютно миролюбні люди. Але сам Славко виявляється вельми
оригінальним сусідом...

НЕДІЛЯ

17.40

СТБ
07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
11.10 «Таємниці Мастершефу.
Марина Шевченко. На голці»
12.00 Х/Ф «ШВИДКА
ДОПОМОГА»
16.05 «Україна має талант!-6»
19.00 «Битва екстрасенсів 13»
21.05 Х/Ф «ЖІНОЧЕ ЦАРСТВО»
00.45 Х/Ф «МІЙ ЛЮБИМИЙ
КЛОУН»

НОВИЙ КАНАЛ
05.20 М/с «Мисливці на
привидів»
07.45 М/с «Том і Джеррі»
10.00 Серця трьох
20.20 Х/Ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 2»
22.50 Х/Ф «БРАТИ ¥РІММ»
01.10 Х/Ф «ДЖУЛІ І ДЖУЛІЯ»
02.50 Зона ночі
02.55 Українці Надія
04.50 Зона ночі Культура
04.55 Майстер музи
05.05 Моє серце ножами
проймає

«ТРАВНЕВИЙ ДОЩ»
Країна: Росія, 2012. Жанр: комедія
Режисер: Іван Сидоров (II)
У ролях: Артем Ткаченко, Ірина Таранник, Данило Дунаєв, Равшана Куркова, Антон Васильєв
(III), Володимир Фекленко, Світлана Колпакова,
Ігор Філіппов, Олександра Волкова.
У житті Ольги стається та сама подія, на яку
всі дівчата чекають роками: Марк освідчується їй!
Усе відбувається як належить: троянди, шампанське, призначення точної дати весілля, плани про
подорож, майбутніх дітей... Але раптом романтику моменту порушують удари в стіну: сусід,
який недавно переїхав, влаштував чергову вечірку.
«Скільки це може тривати?» – нарікають Ольга і
Марк. У Ольги виникає ідея. До сусіда Дениса вони
приходять з діловою пропозицією: продати молодятам квартиру, а вони йому підшукають нову
– жодних турбот і навіть фінансова вигода. Але
Денис не має наміру погоджуватися...
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«ХЛОПЧИК У СМУГАСТІЙ ПІЖАМІ»:

СТРАХІТТЯ ВІЙНИ ОЧИМА ДІТЕЙ
Ірина КАЧАН
«Хлопчик у смугастій піжамі» –
глибокий і зворушливий фільм
2008 року режисера Марка
Хермана за однойменним романом
Джона Бойна. Кіно, що вражає,
викликає співчуття і надовго
закарбовується у пам’яті.
Стрічка розкриває популярну
й успішну у світовому кінематографі тему Голокосту. Але це кіно
по-своєму особливе, адже драматичну життєву історію показано
очима щирих і безневинних дітей.
За сюжетом, події відбуваються під час Другої світової війни.
Бруно – восьмирічний німецький
хлопчик, який безтурботно живе
в Берліні. Його тато – високопоставлений нацистський чиновник.
Після призначення батька на нову
посаду сім’я змушена переїхати. В
околицях нового будинку Бруно
виявляє дивну ферму з незвичайними людьми: вони ходять у піжа-

мах, грають в номери, пришиті до
піжам, і для чогось спалюють старий одяг у великих печах, тому з
довгих пічних труб часто йде чорний дим.
Усі члени сім’ї, крім батька й
дочки, якій у її 12 років дуже сподобалися ідеї нацизму, важко переживають сусідство з концентраційним табором, у якому в газових
камерах знищують в’язнів-євреїв.
Тільки-от Бруно не розуміє,
що відбувається. Він знайомиться
з єврейським хлопчиком на ім’я
Шмуль, який досить добре влаштувався на цій фермі, як видається Бруно. Адже маленький німець
випадково побачив кадри з фільмів про життя в таборах, у яких
люди ходять у кафе і бари, грають у
футбол, а дітлахи весело бавляться
на вулиці. Та малий не здогадується, що то псевдореальність, яку нацисти спеціально зафільмували.
Бруно – добра й наївна дитина,
його не цікавить війна. Він любить

гратися, любить романи про піратів і шукачів пригод. Він нічого
не знає ні про концтабори, ні про
нацизм, його мати робить все, щоб
захистити дитину від жахів війни.
Для нього всі люди однакові, з
рівними правами. Концтабір, розташований простісінько за його
будинком, притягує його, адже
хлопчик шукає друзів і пригод.
Не слухаючи заборон батьків,

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

АФІША
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Сергій МАРТИНЮК

КВІТНЯ

«МІСТЕРІУМ.
ПОЧАТОК»

(Німеччина, Данія,
Швеція, 2013)
Режисер: Міккель Ньоргер

ПИСАНКАРСТВО

Початок: 17:00. Місце: Молоді, 13б
Майстер-клас з розмальовування писанок проведе
організація «Національний альянс»
Деталі за телефоном (0332) 78-49-77
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КВІТНЯ

ГУРТ «ДРИМБАДАДЗИҐА»

Початок: 21:00. Місце: «Оболонь»
Концерт київського етно-рок-гурту
Деталі за телефоном (050) 215-41-56
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«МІСТЕРІЯ ЛЮБОВІ»

Початок: 19:00
Місце: Луцький районний будинок
КВІТНЯ
культури
Антивоєнна вистава аматорського народного театру
«ГаРмИдЕр»
Деталі за телефоном (099) 740-02-76
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КВІТНЯ

він тікає з дому і по той бік колючого дроту знаходить собі друга,
такого ж восьмирічного єврейського хлопчика Шмуля. Він така
ж дитина, яку батьки оберігають
від жаху концтабору, він так само
не усвідомлює всього, що відбувається навколо.
Діти стають товаришами, але
ця заборонена дружба обертається
приголомшливою трагедією.

«ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»

Початок: 18:00
Місце: Волинський обласний академічний
музично-драматичний театр імені Тараса

Шевченка
Комедія на дві дії за твором Григорія Квітки-Основ’яненка
Деталі за телефоном (0332) 72-54-60

Скандинавське кіно психологічно специфічне: географічний детермінізм нагадує про
себе в колоритних вольових
персонажах, суворо-величних
краєвидах та відчутному депресивному настрої північних широт. Історія двох детективів, які,
копирсаючись у нерозкритих
справах, виходять на слід маніяка, що тримав у цистерні протягом п’яти років викрадену жінку… Напруга, динаміка, переконлива акторська гра та чудова насичена картинка. Обов’язково
до перегляду любителям розмірених детективів та грамотного
європейського кіно) P.S. Так і пригадується крутезна сага про
дівчину з татуюванням дракона.

«СПИ ЗІ МНОЮ»

(Канада, 2005)
Режисер: Клемент Вірго

Одна з найвідвертіших еротичних драм 2000-х, які траплялися мені за останні роки…
Тонка межа між еротикою та
порно, яку так легко нівелює
Клемент Вірго, тримає в збудженні всі 93 хвилини фільму.
Розповідь головної героїні, яка,
осягаючи всі глибини власної
сексуальності та потягу до злягання з представниками протилежної статі, несподівано
ознаменовується випадковим
знайомством у нічному клубі… Любов, яка раптово вривається в груди дівчинки і нездатність зупинитися в своїй хіті, не
дає змоги героїні сповна насолодитися своїм щастям. Цікаво.
Пізнавально. Сексуально. Відверто і неприкрито у місцях інтимних… Можна.

«НЕСТЕРПНИЙ
ДІД»

(США, 2013)
Режисер: Джефф Треймейн
Чистої води магічний ідіотизм – в найкращому розумінні
цього щойно новоутвореного
навколокіномистецького терміну. Втім чого можна було чекати від майже культових Jackass?
Сюжетна лінія стрічки будується навколо мандрівки 86річного діда, який разом з юним
онуком та покійною дружиною
в багажнику «Лінкольна» мандрують штатами у напрямку полегшення життя старого) Гумор
дикий і брутальний, не для людей зі слабкими нервами. Місцями і смішно і грішно, але післясмак добрий: сміючись над такими людьми і такими ситуаціями,
так чи так смієшся над собою, а то дуже добра внутрішня терапія. Спробуйте!

«ПЛАН ВТЕЧІ»

(США, 2013)
Режисер:
Мікаель Хофстрьом

Кіногерої дитинства як ніколи, зважаючи на свій вік і зовнішній вигляд, знайшли для
себе чудове місце у справді цікавій історії. Герой Сільвестра
Сталлоне, який заробляє тим,
що перевіряє в’язниці на предмет можливості втечі з них,
втрапляє у справжню халепу…
Цього разу йому теж потрібно
втекти, от тільки для початку
він має зрозуміти, де ж розташована ця в’язниця і що це
взагалі за місце таке. А тут ще й
сивобородий Арні занадився зі своєю історією та бажанням втрапити на волю. Одне слово, бойовичок непоганий вийшов, хоча я
і рідко дивлюся подібне. Можна! P.S. «Нестримні» пройшли повз
моє розуміння та смаки, чого не скажеш про цей фільм.
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ЛІТО БЕЗ ПІВОСТРОВА

Тетяна ГРІШИНА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

України вкрали Крим, в українців
– улюблені пляжі та гори.
Консервативні туристи, які надають
перевагу місцевому відпочинку, в пошуках
курортів без автоматів.

В

Згідно з інформацією Міністерства курортів і туризму АРК, в 2013 році у Криму відпочили близько 5,9 мільйонів туристів. Більшість із них їхали на півострів по пляжний
відпочинок (45,2%), трішки менше відвідували його для лікування (35,4%). Більшість туристів – українці. Наприклад, у 2012 році таких було 67,4% відпочивальників. Переважно
це жителі центральних та східних областей. З
числа іноземців найчастіше відвідували півострів жителі країн СНД, а частка іноземних
туристів з далекого зарубіжжя сягала лише
2,7%.
Реальні цифри трішки інші, адже вони не
враховують курортників, які приїздять відпочивати до приватного сектора або в економпансіонати. Таких у Криму нараховували від
78 до 82% всіх туристів. У 2014 році українці
загалом насторожено ставляться до перспективи відпочинку, тим паче – в Криму.
Директор луцької турагенції «Нові мандри» Віталій Новицький каже, що навіть затяті
прихильники півострова їхати в Крим цього
року відмовляються. Деякі принципово не хочуть на територію сепаратистів, інші – бояться
і не уявляють, як можна релаксувати, коли поруч «зелені чоловічки», або в паспорті прописка «бандерівця».

ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРОДУКТ
«Частина тих, хто їздив у Крим, будуть шукати собі прихисток на Чорному морі, але на
материковій частині:Одеська, Миколаївська,
Херсонська області. Азовське море не було популярним, тому до Запорізької області навряд
чи будуть активно їздити», – розмірковує Новицький.
Волиняни вибиратимуть південні області
через близькість розташування та нижчі ціни,
аніж кримські, приблизно на 20%. Інфраструктура тут не розрахована на таку кількість відвідувачів, втім і самих відвідувачів у 2014 році
через економічну ситуацію прогнозують не так
багато. Зрештою, значна частина прихильників
кримських пляжів переключиться на близький
закордон.
На думку туроператорів, аби привабити, а
не відлякати нового вітчизняного туриста, південні області мають не піднімати цього року
цін та звернути увагу на розвиток інфраструктури.
Для волинян альтернативним є відпочинок на Шацьких озерах. Найпопулярнішими
залишаються бази на Гряді, безпосередньо у
селі Світязі та на озері Пісочному. Хоча насправді не таких популярних, втім чистих
озер в області не бракує. Тут широко пред-

Протяжність пляжів – понад 70 км,
середньомісячна температура повітря
23-35°С, води – 20-28°С. Найрозвинутіші
курортні зони відпочинку – Коблеве,
Рибаківка, Очаків. Коблеве славиться
виноградниками, цілющими грязями
з Тилігульського лиману. Очаків
розташований там, де води Чорного моря
зливаються з водами Дніпро-Бузького
лиману. Рибалівка має зручний піщаний
пляж з помірно пологим дном, ідеальний
для дітей.

ставлений приватний сектор, розвивається
зелений туризм, є можливість порибалити.
Зрештою, це найближче місце відпочинку
для лучан.
«Щодо Світязю, то тут клієнт був завжди,
незважаючи на те, є море чи його немає. Ціни
там і так досить високі. Піднімати їх ще вище
навряд чи хтось наважиться. Туристи залишаться ті ж самі, адже інфраструктура там не
готова до більшого напливу. Можливо, зменшиться кількість польських туристів, які поки
що дивляться на Україну обережно», – каже
керівник турагенції.
Представники туристичної галузі сподіваються, що українці почнуть змінювати своє
уявлення про традиційну літню відпустку: від
пасивного «шкварення» на пляжі до активного та цікавого відпочинку в горах, екскурсій,
походів, сплавів.
До слова, альтернативою кримським здравницям можуть стати карпатські санаторії,
пансіонати, які пропонують мінеральні води,
соляні ванни, відновлювальні процедури.
Сюди варто їхати тим, хто шукає спокою,
релаксу, чистого повітря, здорової їжі та малолюдного відпочинку. Цінова політика літніх Карпат досить приємна. За 100 гривень
з людини на день, турист може отримати
пристойні апартаменти з кондиціонером,
вигодами та сніданком. Приватний сектор
у Карпатах коштує 30-50 гривень. Умови –
прийнятні.

Країни, де українцям не потрібні візи

Оформити візу на кордоні можна
в таких країнах

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія,
Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія,
Таджикистан, Узбекистан, Албанія, Боснія і
Герцеговина, Сербія, Чорногорія та Македонія
(остання – до 15 березня 2014 року), Антигуа і
Барбуда, Барбадос, Гаїті, Гондурас, Гватемала,
Нікарагуа, Сальвадор та Ямайка, Аргентина,
Бразилія, Еквадор, Парагвай та Перу, Бруней,
Ізраїль, Малайзія, Монголія, М’янма, Східний Тимор, Туреччина, Свазіленді та Тунісі,
Самоа, Тонгу, Тувалу, Федеративні Штати
Мікронезії та Фіджі

Гренада, Домініка, Домініканська Республіка,
Коста-Рика, Сент-Вінсент і Гренадини (Північна Америка); Бангладеш, Бутан, В’єтнам,
Ємен, Іран, Йорданія, Камбоджа, Лаос, Ліван,
Мальдіви, Непал, Сирія, Таїланд, Шрі-Ланка
(Азія); Бенін, Буркіна-Фасо, Джибуті, Еритрея, Ефіопія, Єгипет, Замбія, Зімбабве, КабоВерде, Кенія, Коморські Острови, Маврикій,
Мадагаскар, Намібія, Сан-Томе і Принсіпі,
Сейшельські Острови, Танзанія, Того, Уганда
(Африка); Палау (Океанія); Болівія (Південна
Америка).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Улітку середня температура
сягає 25,4°С. Найбільш популярні
курортні зони Залізний Порт, Скадовськ,
Лазурне. Залізний Порт є невеликим
селом, що розташоване на кордоні
Чорноморського біосферного заповідника.
Є чимало пансіонатів, турбаз та
можливість поселення у приватному
секторі. Скадовськ – місто на березі
Джарилгацького заливу. Пляж мілкий,
серед особливостей – невеличкий острів.
Лазурне – спокійний курорт, є чимало
дитячих баз, пляж піщаний.

БЛИЗЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ
Традиційно найпопулярніший зарубіжний
курорт – це Болгарські узбережжя. Для волинян подекуди іноземна країна популярніша за
кримські курорти. Причини очевидні: гнучка
цінова політика (є можливість вибрати різний
трансфер, проживання, харчування, дешевші
сезони), належний сервіс, вигоди, інфраструктура, доступне харчування та й перспектива
відпочити за кордоном приваблює.
Єдина незручність – треба мати закордонний паспорт та виробити візу. Така коштує 35
євро, що за актуальним курсом дорівнює 560
гривням. Заплатити до візового центру доведеться ще 220 гривень.
Втім, оскільки чимало волинян мають
відкриті шенгенські польські візи, вони можуть дозволити собі перетин і болгарського
кордону. Турист може вибрати як економний
трансфер автобусом, так і літаком. Наприклад,
до Болгарії автобуси ходять безпосередньо з
Луцька кілька разів на тиждень.
Зекономити на зарубіжних поїздках можна завдяки ранньому бронюванню. Перша
хвиля стартувала ще у лютому. Тоді завбачливі
туристи мали до 40% знижки на відпочинок.
Наприклад, апартаменти на сім’ю з чотирьох
людей у червні обійдуться у 150-200 євро на десять днів. Якщо замовити тур безпосередньо в
розквіт сезону, у червні путівка обійдеться від
200 євро з людини.

Варто враховувати, що найдорожчим на
курортах є липень-серпень. Найдешевші –
травень, червень, вересень.
Зважаючи на мінливий курс валют, агентства пропонують раннє бронювання за фіксованим курсом та навіть розбивають оплату на
дві частини. Бронювання триватиме до кінця
квітня, зекономити можна до 20-25%.
Звісно, скориставшись послугою найбільше виграли ті туристи, які бронювали відпочинок ще взимку, коли й курс був на рівні 11
гривень за євро, а умови броні – найпривабливіші.
Щодо Туреччини, яка була свого часу популярною, то країна дещо подорожчала через
наплив європейських туристів. Втім саме у
Туреччині створено найкращі умови для сімей з дітьми. Тут можна отримати повноцінний сервіс у гарному готелі з харчуванням за
1200-2000 доларів на сім’ю.

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ
Віталій Новицький розповідає, що останні два роки на ринок активно входить новий
курорт – Албанія (ціна близько 200 євро з
людини у сезон). Ціни в країні тримаються на
рівні болгарських, але це новий продукт для
туристів, тому і цікавий. Дістатися до країни
можна автобусом зі Львова.
Набуває популярності і Греція, втім країна
дорожча у плані харчування. Аби знайти вигідну ціну, треба відслідковувати пропозиції.
Альтернативою Греції є Кіпр, який відмінив
для українців візи та, очевидно, пропонуватиме гарні ціни.
Взамін морю можна обрати й подорожі країнами Європи. Тим паче, що нині є
пропозиції, коли відвідини країн поєднують з відпочинком на пляжах. При ранньому бронюванні авіаквитків (за 2-3 місяці)
можна недорого злітати у Грузію, Іспанію,
Італію. Дешевше обійдуться курорти, якщо
вилітати з Польщі. За привабливими цінами можна влітку злітати в ОАЕ. Втім варто
пам’ятати, що цієї пори там не сезон і надто
спекотно.
Зрештою, маючи візу, українці можуть
самостійно проектувати свій відпочинок.
Головне правило економної подорожі – завчасне планування. Таким чином вдасться
купити дешевший квиток, забронювати недорогий хостел та не нудитися на одному
місці.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Найбільш розвинена інфраструктура
безпосередньо в Одесі. Тут багато
лікувальних установ, санаторіїв,
культурних, історичних місць. Серед
курортних міст в Одеській області найбільш
популярні міста Іллічівськ, БілгородДністровський, Южне, Сергіївка, Рені,
Кароліно-Бугаз, Ізмаїл, селище Затока.
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БОРОТЬБА

ПІСЛЯ ДЕКРЕТНОЇ
ВІДПУСТКИ
ПОВЕРНУЛАСЯ
ПО «БРОНЗУ»
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ
На Чемпіонаті Європи
з
боротьби
у фінському
місті Вантаа
першими завершили свої
випробування на килимі
представники
вільного стилю. І склали
цей
континентальний іспит українці цілком гідно,
завоювавши шість медалей – срібну та
п’ять бронзових.
Свій внесок до національної «скарбнички» зробила й волинянка Юлія ТкачОстапчук. Дворазова чемпіонка континенту виступала у ваговій категорії 63 кг.
Турнірне сходження борчиня розпочала з упевнених перемог над іспанкою
Авророю Хафардо (13:3) та Інною Тражуковою з Росії (8:0). Та в півфіналі волинянка поступилася майбутній чемпіонці
Анастасії Григор’євій з Латвії (3:6). А от у
сутичці за «бронзу» Юлія поклала на лопатки чешку Аделу Ганзлічкову (4:0).
Зазначимо, Юлія повернулася у спорт
після народження сина. У її активі вже є
два «золота» Чемпіонату Європи.

БАСКЕТБОЛ

ПЕРЕМОГЛИ, АЛЕ МАЛИ
РОЗГРОМИТИ
Програвши на південних теренах нашої держави БК «Хімік-2», луцький БК
«Лучеськ-Університет» відігрався на найближчих сусідах.
БК-93 «Пульсар-ОШВСМ» – «ЛучеськУніверситет» – 70:75 (16:15, 15:21, 22:22,
17:17)

Павло ФІЛОНЮК

В

умовах вимушеної
ігрової паузи «Волині»,
пов’язаної із зняттям
«Арсенала», з яким лучани
мали б зіграти відповідно
до календаря, найбільше
інформації цими днями
з табору «хрестоносців»
стосується хвороби їхнього
головного тренера.

НА «АВАНГАРД» –

ІЗ ПАСКАМИ ТА ЯЙЦЯМИ

Видається так, що повернення
Віталія Кварцяного на тренерський місток відтерміновується.
Тренер одужує після шестигодинної операції. Адже діагноз у нього
непростий – ішемічна хвороба
серця. Вона підстерегла Кварцяного після мікроінсульту та мікроінфаркту, тож тепер лікарі забороняють Віталію Володимировичу
повертатися до активної роботи.

ХРОНІКЕР
НАЙБЛИЖЧІ МАТЧІ «ВОЛИНІ»
11 квітня «Іллічівець» – «Волинь», 17.00
15 квітня «Дніпро» – «Волинь», 19.00
20 квітня «Волинь» – «Зоря», 15.00
Зараз головний тренер «Волині»
проходить курс процедур у кардіохірургії, водночас його виписали
з лікарні додому.
Тому під час матчів команди
Віталій Кварцяний і далі телефоном вносить корективи.

25 ТУР
11 КВІТНЯ
«Іллічівець» 17.00 «Волинь»
«Металург» Д 19.30 «Севастополь»
«Ворскла»
«Карпати»
«Зоря»
«Дніпро»

12 КВІТНЯ
14.00 «Шахтар»
17.00 «Динамо»
17.00 «Чорноморець»
19.30 «Металург» З

«Металіст»

13 КВІТНЯ
19.30 «Таврія»

Фото fcvolyn.net
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Отож, перенесеному раніше з
початку березня поєдинку 19 туру
між дніпропетровським «Дніпром» та луцькою «Волинню» ще
раз змінили дату проведення – із
17 квітня на 15 квітня (вівторок).
Це зроблено на прохання луцького
клубу, адже «Волинь» після матчу
із «Іллічівцем» не повертатиметься
додому зі сходу країни, а готуватиметься там до наступного матчу з
«Дніпром». Поєдинок з командою
Хуанде Рамоса розпочнеться о
19.00 на «Дніпро Арені».
Перший після майже місячної перерви домашній поєдинок
«Волинь» зіграє аж на Великдень
проти луганської «Зорі». Початок
матчу на «Авангарді» 20 квітня о
15.00. Про дату й час наступних
поєдинків «Волині» удома повідомимо пізніше.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Кварцяному нині не до посмішок.
Тренер одужує і рветься до роботи.

Він зможе це зробити вже найближчої п’ятниці, коли
відбудеться поєдинок 25 туру. «Волинь» зіграє з «Іллічівцем» 11 квітня в Маріуполі. Розпочнеться поєдинок о 17:00
(трансляція на каналі «Футбол»).
Віталій Кварцяний і наставник маріупольців Микола
Павлов товаришують, але чекати легкої прогулянки в Маріуполі не варто. Матч у Луцьку між цими суперниками
закінчився перемогою «Волині» 1:0 (Бабатунде, 13 хв) «Іллічівець» вийде на матч злим після поразки в одні ворота від
«Зорі» у минулому турі. Найімовірніше, оклигає після травми їхній лідер і капітан Худжамов. У «Волині» ж відсутніми
будуть дискваліфіковані Селін та Шершун. Під питанням
участь травмованого Парцванії.
Цими днями Прем’єр-ліга розв’язала кілька організаційних питань, адже попереду в команд УПЛ важкий ігровий відрізок – їм належить зіграти з 11 до 28 квітня п’ять
матчів, адже саме зараз доведеться надолужувати згаяне на
старті весняної першості.

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
Шахтар
Дніпро
Динамо
Чорноморець
Металіст
Ворскла
Зоря
Металург Д
ВОЛИНЬ
Карпати
Севастополь
Іллічівець
Говерла
Металург З
15 Таврія
16 Арсенал

І
21
20
21
20
19
21
20
21
20
20
20
20
21
21
21
0

В
15
13
13
10
9
7
7
7
7
5
6
6
5
2
2
0

Н
2
5
3
6
7
9
7
7
6
7
4
3
4
5
3
0

П
4
2
5
4
3
5
6

7
7
8
10
11
12
14
16
0

PМ
48 - 18
39 - 18
44 - 24
22 - 14
35 - 23
29 - 29
24 - 21
32 - 34
21 - 27
20 - 27
20 - 35
18 - 25
17 - 30
17 - 39
13 - 35
0-0

О
47
44
42
36
34
30
28
28
27
22
22
21
19
11
9
0

ДЗЮДО

ЛЮБОМЛЬСЬКА ШКОЛА ДЗЮДО – НАЙБІЛЬШ ПРОГРЕСИВНА
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

У Луцьку пройшов Чемпіонат
України з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 16 років.
Це наймолодший вік, у якому
проводяться національні
першості. А отже, й
ставлення до організації
заходу було серйозне.
Лучани тільки-тільки знову зібралися
в одне ціле, тому навіть матч з відвертим
аутсайдером рівненським «Фаворитом»
наперед читався з труднощами. Та на досвіді Луцьк переміг сусідів, найуспішніше
провівши другий період.
– Була квола гра, бо бракує ігрового
тонусу командам. Усе могло помінятися в
один момент, адже вся гра йшла на відстані лише кількох очок, – коментує гру головний тренер «Лучеська» Сергій Смітюх.
Наступну гру лучани проведуть вдома у суботу, 12 квітня, проти одеського
«Немо».

Майже п’ять сотень спортсменів зі всієї країни приїхали на свій
перший в кар’єрі Чемпіонат України. Не було лише представників
Криму та Тернопільщини. Якщо з
Криму юні дзюдоїсти не приїхали
через політику, то тернопільських
спортсменів просто немає. У цій
області дзюдо як спорт не культивується.
На домашньому чемпіонаті
Волинь представляли 44 борці. За
три дні змагань наші спортсмени
завоювали сім медалей – п’ять
«бронз», одне «срібло» й одне «золото».

– Чесно скажу, що на цих змаганнях ми не очікували виграти
стільки медалей. Але маємо результати, і знову любомльська
школа на висоті. Приємно здивувала нас ківерцівська школа. І вихованка спортивного класу при-

ємно здивувала. Для нас кожна
медаль дорога, – розповідає віцепрезидент Федерації дзюдо Волині Олександр Грицуняк.
У загальнокомандному заліку
Волинська область посіла шосте
місце. Та серед дівчат волинянкам

не було рівних. Наші спортсмени
витримали конкуренцію з такими
потужними центрами дзюдо, як
Київ, Київська область, Запоріжжя, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Одеса. Там функціонують
цілі спеціалізовані інтернати дзюдо, на Волині ж поки що є лише
один спеціалізований клас на базі
школи-інтернату.
Та найбільше медалей приніс
Волині не Луцьк, а… Любомль. Уже
традиційно тамтешні дзюдоїсти
показують найкращі результати.
– Це не перший турнір, де
любомльська школа приносить
найбільше медалей. На цьому
чемпіонаті в тренера Олександра
Сікорського є повний комплект
медалей, – коментує виконавчий
директор ФДВ Віталій Терешкевич. – Мабуть, методика тренерів любомльської школи зараз є
найбільш прогресивною. Тренери завжди виїжджають зі своїми
спортсменами за кордон на змагання. Це все дає результати.
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

АНЕКДОТИ

У Росії алкотестер схожий на
національний прапор: хто п’є до
почервоніння, хто до посиніння, а
хто й до «білочки»...
Вам не здається, що ініціатори
об’єднаного футбольного чемпіонату Росії та України якось надто
глобально підійшли до проекту?
– Добрий день, ми з Росії приїхали!
– А чого ви з порога погрожуєте?
Вистоявши чергу на отримання
російського паспорта, екзальтовані
кримські бабусі, які мріють померти в Росії, відчутно наблизили здійснення своєї мрії.
– Куме! А чим Україна відрізняється від Росії, адже брешуть і тут,
і там?
– У Росії цій брехні вірить навіть той, хто збрехав.

Н

а місці Театрального майдану
колись був парк. Його
влаштували ще 1908 року за
проектом Всеволода Влка із Боратина
Чеського. Називався він тоді публічним
садом. Тут було висаджено рідкісні
дерева. Із 1913 року деякі міщани
мали в саду іменні дерева, самостійно
за ними доглядаючи. Згодом у
публічному саду було зроблено сцену
для виступу оркестрів, поставлено
різні кіоски, тут відбувалися народні
гуляння, культурні заходи. З 1913 року

вхід у парк був платний – 5 копійок
з людини, або 1 рубль за сезонний
квиток на сім’ю.
У 1935 році в центрі оновленого
міського парку встановили пам’ятник
польському державному діячеві
Юзефові Пілсудському, який бував
у Луцьку в 1922 році. Після Другої
світової війни в парку встановили
пам’ятник Сталіну, а відтак – Леніну.
Парк відігравав роль місця масового
відпочинку, з концертами, виступами,
демонстраціями.

У сімдесятих роках на місці парку
вирішили збудувати театр. Рідкісні
породи дерев – пірамідальні дуби,
сріблясті ялинки, багатолітні липи та
інші – вирубали. Замість нього на місці
колишньої річки Глушець збудували
новий центральний парк. На фото
зліва – центральний вхід до парку в
1960-ті. Цю вхідну арку з колонами
також знищили у сімдесятих. Вона
стояла приблизно перед теперішнім
пам’ятником Лесі Українці, який
урочисто відкрили 19 серпня 1977 року.

Путін підписав указ, згідно з
яким усі російські перелітні птахи
відсьогодні зобов’язані зимувати
тільки в Криму.
Середина лютого, розмова Путіна з Кабаєвою:
– Вово, мені набридло, що всі
постійно обговорюють наше особисте життя!
– Аліночко, ну що ж я можу
зробити?..
– Та що хочеш – хоч третю світову починай!
Жителі Єнакієвого, які дуже
нагрішили за життя, після смерті
потрапляють назад у Єнакієве.
Крим. 2014 рік. Оголошення на
пляжі: «Громадяни відпочивальники! За міни не запливати!»
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 3 квітня 2014 року.
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АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 11 – 17 КВІТНЯ
ОВЕН (21.03–20.04)

ЛЕВ (24.07-23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

Михайло Шелеп (29 липня 1982 р.)

Тарас Яковлев (15 грудня 1981 р.)

Сили «Мустанга» відбиратиме «Енерджі». І в
цьому суть усіх напастей, які звалилися на вас.
Тримайте голову холодною, ноги теплими, а
долар – вічнозеленим. Від інформаційних атак
відбивайтеся тією ж монетою.

Щоб заздрісники прикусили язики, не дозволяйте друзям ховати голови у пісок. Тільки
спільно доведете розпочату справу до логічного
завершення. Після вдалого придбання – люстри
у вітальню – варто змінити імідж, наприклад,
поголитися.

Час, сприятливий для залагодження юридичних питань і підписання договорів. Керівник
допоможе розв’язати фінансові проблеми, які
вас довгий час турбували. Намагайтеся використовувати вдалий момент для розмови про
підвищення.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

Володимир Войтович (21 квітня 1954 р.)
Плануватимете життя «після» і шукатимете нові
ідеї. Нестандартні методики в роботі допоможуть збільшити прибуток. Використовуйте старі
ділові зв’язки, щоб утілити в життя нові ідеї.
Духовні практики і книги стануть у пригоді.

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)

ДІВА (24.08–23.09)

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Дістанете пропозицію від давніх партнерів, яка
погано пахне. Авантюрних угод краще уникати,
є ризик фінансових втрат. Зорі радять і далі
бути в затінку великого сонця, аби не пропустити болючий хук від долі.

Доведеться узятися за рутинну і монотонну
роботу, яка втомить. Не звертайте уваги на
критику колег, робіть якісно свою справу. З
автомобіля не вилазитимете, тому використовуйте службу і для мандрівок. Знімете напругу
за допомогою сил природи.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)

Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)

Зустрінете давніх друзів і… Здибанка вас надихне. Узявши відповідальність на себе, зможете
вийти зі скрутної ситуації та отримати прибуток. Найменше шансів розкритися у політичній
сфері. Щоб зняти напругу, постріляйте з лука.

Зверніть увагу на поведінку колег, яким довіряєте. Заздрісники можуть перешкоджати вашим
починанням, будьте обережнішими. Партнери
можуть попросити про додаткові умови. Не
варто йти на поступки.

РАК (22.06–23.07)

Ірина Констанкевич (23 червня 1965 р.)
Недоброзичливці спробують спровокувати
конфлікт, залишайтеся спокійними. Саме ваша
мудрість і професійний досвід допоможуть досягти компромісу та зберегти спокій. Доведеться
знову обирати між двома стільцями. Колишня
робота кличе і чекає!

КОЗОРІГ (22.12–20.01)

Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)

Роман Карпюк (31 січня 1961 р.)

Корисна медитація на минуле. Намагайтеся не
завдавати нікому зла ні справою, ні помислом.
Якщо сниться якась небезпека – це попередження, треба бути особливо уважним.

РИБИ (20.02–20.03)

СКОРПІОН (24.10–22.11)

Сергій Годлевський (5 березня 1968 р.)

Навколо світ божеволіє, а до вас музи в гості
прилетіли. Так буває зі Скорпіонами. Натхнення додаватиме наснаги і навпаки. Зорі радять не
випускати музу із заручників якнайдовше.

Не варто розраховувати на допомогу колег,
ухвалюйте рішення самостійно. Зорі радять не
втручатися в чужі інтриги, це може зіпсувати
репутацію Риб. Конкуренти спробують налагодити стосунки, будьте обережними і довіряйте
тільки власній інтуїції.

Володимир Лис (26 жовтня 1950 р.)

