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ПОРІВНЯННЯ ПРОГРАМ 
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Лише кілька днів залишається 
до виборів у Верховну Раду. 

Боротьба обіцяє бути 
конкурентною. Опитування 
свідчать, що змагання 
відбувається переважно 
між вісьмома партіями. Тоді 
як деякі виборці мають 
дуже стійкі переконання, 
багато хто все ще роздумує 
над вибором. Справді, на 
політичній арені з’явилося 
багато нових облич…

«ХАЙ КУДИ ЇДЕМО – 
ВСЮДИ І ЗАВЖДИ 
ІЗ СОБОЮ МИ 
БЕРЕМО СЕБЕ»
Лучанка Оксана Цимбалюк вже понад рік живе у 

Любліні. Нещодавно вона презентувала у Польщі 

свій фотопроект «Люблін для всіх», який полюбили 

сусіди із західного кордону. Про життя «в Шенгені» 

і творчість Оксана розповіла читачам «Хронік 

Любарта».

ЗАМІСТЬ БІЛБОРДІВ – 
КЕВЛАРОВІ ШОЛОМИ
Під час передвиборчої 
агітації кандидат у народні 
депутати в одномандатному 
виборчому окрузі № 22 
(місто Луцьк) вирішила 
не витрачати гроші на 
білборди, а спрямувати 
на потреби війська. Це 
не перший випадок, 
коли голова правління 
благодійного «Фонду Ігоря 
Палиці – Новий Луцьк» Ірина Констанкевич підтримала 
українських військових.  
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РЕЙТИНГ МАНДРИВИБОРИ

ОЛЕКСАНДР СЕРВАТОВИЧ: 
«ЯКБИ НЕ 
ВОЛОНТЕРИ, ТО 
МИ НЕ БУЛИ Б 
ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ВЗАГАЛІ НІЧИМ»

ВИЧ:

ПОРІВНЯННЯ ПРОГРАМ 
РЕРЕЙТЙ ИНИНГГГ

НА ДЕПУТАТА ЛУЦЬКОЇ  
МІСЬКРАДИ СКОЄНО 
ЗАМАХ НА ВБИВСТВО

Ли

На голову «земельної» 
комісії Луцької міської 
ради, відомого на Волині 
бізнесмена Володимира 
Никитюка було скоєно 
замах на вбивство. Про це 
розповів сам депутат на 
прес-конференції.
Подія трапилася близько 
12.45 у неділю, 19 жовтня, в 
с. Зміїнці поблизу Луцька, 
де живе Никитюк. 
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НА ГОДИНУ НАЗАД

У ДЕНЬ ВИБОРІВ У ДЕНЬ ВИБОРІВ 
ГОДИННИКИ ГОДИННИКИ 
ПЕРЕВЕДУТЬ НА ПЕРЕВЕДУТЬ НА 
ЗИМОВИЙ ЧАС ЗИМОВИЙ ЧАС 
В останню неділю жовтня Україна традиційно 
перейде на зимовий час. Це відбудеться 26 жовтня, у 
день позачергових парламентських виборів. 

О четвертій ранку стрілки годинників слід пере-
вести на годину назад. Тобто замість четвертої ранку 
стане третя, і можна буде поспати на годину довше.

Тим часом «Укрзалізниця» повідомляє, що у при-
дбаних квитках на 26 жовтня, а також на наступні дні 
вже враховано перехід на зимовий час та відкоректо-
ваний графік руху пасажирських поїздів.

Як відомо, в Україні переводять час двічі на рік – 
в останню неділю березня переходять на літній час, а 
в останню неділю жовтня – на зимовий. У 2011 році 
була спроба скасувати перехід на літній-зимовий 
час, але потім це рішення скасували через нарікання 
жителів Західної України (мовляв, уранці, коли треба 
йти на роботу, в школу чи дитсадок, там ще дуже 
темно надворі), а також через проведення в Україні 
футбольного чемпіонату «Євро-2012».

51-ША БРИГАДА 51-ША БРИГАДА 
ОТРИМАЛА СВОГО ОТРИМАЛА СВОГО 
СТАРОГО СТАРОГО 
КОМАНДИРАКОМАНДИРА  
Виконувачем обов’язків командира 51-ї окремої 
механізованої бригади призначено Володимира 
Яцківа. 

Про це 22 жовтня повідомив голова Волинської 
облдержадміністрації Володимир Гунчик під час 
зустрічі з рідними бійців БТО «Волинь», пише ІА 
«Волинські новини». 

Як відомо, повернення Яцківа було однією з ви-
мог офіцерського корпусу бригади, у тому числі й під 
час зустрічі з Петром Порошенком. 

Полковника відсторонили від командування 
після розстрілу блок-поста під Волновахою, де за-
гинуло 17 бійців. Після того як бригада потрапила в 
оточення під Іловайськом, зник командир бригади 
полковник Пивоваренко. Після цього команди-
ром 51 ОМБР став офіцер ОК «Північ» полковник 
В’ячеслав Забо лотний.

Як відомо, президент Порошенко заявляв про 
переформатування бригади у 14 військове з’єднання. 

«Ми домоглися, що Яцків нині очолює 51-шу 
ОМБ. І будемо домагатися, щоб саме полковник 
Яцків очолив новостворену 14 бригаду. Хоч рішення 
ухвалюють у Міноборони, та ми будемо наполягати 
на призначенні Яцківа», – зазначив Гунчик. 

ДОТИСНУЛИ

НА ДЕПУТАТА ЛУЦЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ СКОЄНО 
ЗАМАХ НА ВБИВСТВО

ЛИХІ 90-ТІ

НАСЕЛЕННЯ СПОЖИВАТИМЕ ГАЗ «ПО-НОВОМУ»

УРЯД ПЛАНУЄ ЗБІЛЬШИТИ ПЕНСІЇ З СІЧНЯ 2015 РОКУ

БЛАКИТНЕ ПАЛИВО

ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ

1 жовтня набула чинності Постанова Кабміну 
№409 «Про встановлення державних 
соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування». Згідно з 
документом, держава відшкодовуватиме 
вартість газу в межах нових норм, 
повідомляють у прес-службі ПАТ «Волиньгаз».

Окрім того, діятиме коригувальний коефі-
цієнт. Він залежить від типу житла (приватний 
чи багатоповерховий будинок) і регіону. Примі-
ром, для споживачів Волинської області пони-
жувальний коефіцієнт для розрахунку витрат 
природного газу у багатоквартирному будинку 
становить 0,511, в індивідуальному – 1,067.

Водночас у «Волиньгазі» побоюються, що 
рішення уряду про зниження норм спожи-
вання газу не сприятиме реальній економії 
енергоносіїв, а навпаки, позбавить спожива-
чів стимулів до заощадження і обліку блакит-
ного палива, погіршить скрутне становище 
малозабезпечених громадян та призведе до 
збільшення тарифу на оплату за газ.

Нагадаємо, Національна комісія, що здій-
снює регулювання у сфері енергетики, збіль-
шила з 1 травня 2014 року роздрібні ціни на 
газ для побутових споживачів.

При використанні газу для приготування 
їжі та підігріву води у багатоквартирних бу-
динках ціна газу нині складає 1,299 тис. грн/
тис. куб. м за відсутності газового лічильника 
і 1,182 тис. грн/тис. куб. м за його наявності.

При споживанні до 2,5 тис. куб. м на 
рік ціну встановлено на рівні 1,197 тис. грн/
тис. куб. м за відсутності газового лічильника 
і 1,182 тис. грн/тис. куб. м за його наявності.

При споживанні до 6 тис. куб. м на рік ціну 
встановлено на рівні 1,965 тис. грн/тис. куб. м 
за відсутності газового лічильника і 1,788 тис. 
грн/тис. куб. м за його наявності.

При споживанні понад 6 тис. куб. м на рік 
ціну встановлено на рівні 4,011 тис. грн/тис. 
куб. м за відсутності газового лічильника і 
3,645 тис. грн/тис. куб. м за його наявності.

Нові норми споживання природного газу для споживачів, у яких відсутні лічильники 
газу та щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №409): 

Умови Норма споживання
 з 1.10.2014

Норма споживання 
до  1.10.2014

Є газова плита та централізоване 
гаряче водопостачання 6 м3 на одну особу на місяць 9,8 м3 на одну особу на 

місяць
Є газова плита, але відсутнє цен-
тралізоване гаряче водопостачан-
ня та газовий водонагрівач

9 м3 на одну особу на місяць 18,3 м3 на одну особу на 
місяць

Є газова плита та газовий водона-
грівач

18 м3 на одну особу на місяць 23,6 м3 на одну особу на 
місяць

Індивідуальне опалення 
7 м3 на кв. метр опалюваної 
площі на місяць в опалюваль-
ний період (із застосуванням 
коригувальних коефіцієнтів)

11 м3 на кв. метр опалю-
ваної площі на місяць в 
опалювальний період 

Андрій ЛУЧИК

а голову «земельної» 
комісії Луцької міської 
ради, відомого 

на Волині бізнесмена 
Володимира Никитюка було 
скоєно замах на вбивство. Про 
це розповів сам депутат на 
прес-конференції.

Подія трапилася близько 
12.45 у неділю, 19 жовтня, в с. 
Зміїнці поблизу Луцька, де живе 
Никитюк. 

За словами Володимира Сер-
гійовича, він сів у свій автомобіль 
«Lexus», який стояв на вулиці по-
близу воріт його подвір’я, проїхав 
кілька метрів та відчув вибух.

«Задні колеса підскочили», – 
розповідав подробиці пригоди 
депутат.

Як встановило слідство, під 

дно автомобіля було прикріплено 
гранату Ф-1, чеку якої прив’язали 
до карданного валу. Під час руху 
автомобіля карданний вал почав 
обертатися, чека вискочила і за 
кілька секунд пролунав вибух.

Лише дивом ніхто не по-
страждав.

«Вибухова хвиля пішла вліво. 
Якби пішла вправо, підірвався 
би бензобак, якби вперед – мене 
зараз тут не було б», – розповідає 
Володимир Никитюк.

Зазначимо, що розліт 
осколків від гранати Ф-1 ста-
новить до 200 метрів, тому 
могли постраждати інші люди, 
які могли б бути неподалік. Ав-
томобіль депутата «прошитий» 
осколками наскрізь. Постраждав 
також автомобіль дружини Ни-
китюка, який стояв поряд.

Депутата обурює цинізм, з 
яким було зроблено замах. Адже, 
за його словами, в машині вста-
новлено автомобільне крісло для 

дітей. Отож, могли постраж-
дати також ні в чому не винні 

малюки.
«За 10 хвилин після вибуху 

прийшла донька з двома онука-
ми, ми мали їхати в розважаль-
ний центр», – пригадує подроби-
ці потерпілий.

Щодо мотивів замаху, то Ни-
китюк припускає, що це могло 
бути пов’язано з його діяльністю 
як депутата міської ради та голо-
ви «земельної» комісії.

Також Володимир Никитюк 
обіцяє чималу винагороду тому, 
хто надасть достовірну інформа-
цію щодо замаху.

«У мене є робота – дізнатися, 
хто це. За достовірну інформа-
цію дам великі кошти – 500 тисяч 
гривень або й мільйон», – заявив 
потерпілий депутат.

діт
дат

Ручна осколкова граната Ф-1 – ручна 
граната дистанційної дії, призначена 
для ураження живої сили противника 
в оборонному бою. Кидати гранату 
можна з різних положень і лише 
з-за укриття, з бронетранспортера 
або танка. Оскільки Ф-1 є гранатою 
оборонної дії, то радіус ураження 

осколками значно перевищує радіус 
можливого вкидання гранати.
Основні характеристики:
• Дистанція вкидання – 35-45 м.
• Максимальна дистанція ураження 
осколками – 200 м.
• Найімовірніша дистанція ураження 
осколками – 30-35 м.
• Час затримки вибуху – 3,2-4,2 с.
• Кількість осколків – до 300 шт.

ХРОНІКЕР

Н

Кабінет міністрів планує підвищити пенсії 
з 1 січня 2015 року, якщо Верховна Рада 
ухвалить урядові економічні, податкові та 
бюджетні реформи, передає УНН.

Про це 21 жовтня заявила міністр соці-
альної політики Людмила Денісова.

«З 1 січня 2015 року уряд планує збільши-
ти розміри пенсій. Тобто розміри прожитко-

вого мінімуму, який є в основі нарахування 
пенсій, і розміри прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб», – сказала міністр.

Однак, зазначила Денісова, є два варіанти 
у цьому випадку. Вона пояснила, що уряд вніс 
до парламенту проекти економічних, подат-
кових та бюджетних реформ. «Якби Верховна 
Рада підтримала ці реформи, тоді додатково 

до бюджету надійшло б 62 млрд грн. Якщо 
реформи вони не приймуть, то на старій базі 
це буде тільки плюс 24 млрд грн», – зазначила 
посадовець.

«Якщо внесені урядом реформи підтри-
має парламент, то тоді ми будемо розрахову-
вати на 62 млрд грн. І безумовно, це буде під-
вищення пенсій та заробітних плат», – додала 
Денісова.
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22 жовтня Андрій Андрейків, який на посаді в. о. начальника Ягодинської 
митниці з 9 вересня, зустрівся з обуреними підприємцями. Утім 
сторони не порозумілися. Сам пан митник ледь стримався у пориві 
емоцій, накинувшись з кулаками на представника ініціативної групи 
підприємців Юрія Матчука. Обійшлося без бійки, але Андрейків 
пообіцяв «сказати все» Матчуку приватно…

Андрій Лучик

КАНДИДАТ 
З «ЛОШАДИНОЙ 
ФАМИЛИЕЙ»
Андрій ЛУЧИК

…Тяжко в домівках у холодну пору 
без тепла. Тому лучанам увімкнуть 
гарячу воду та опалення. Рішення 
про це було ухвалено під час 
зустрічі оператора базової котельні № 3 
дядька Василя та сантехніка ЖКП № 11 Миколи. Зустріч 
відбувалася в душевній атмосфері в одному з генделиків 
міста. Окрім цього, було обговорено питання виборів, війни 
на сході та безпеки дорожнього руху. У результаті дискусії 
було складено резолюцію, що «всі даішники – козли».

Смішно? Сюрреалістично? Життєво? Саме такий вигляд 
має розв’язання якогось питання людьми, які не мають для 
цього жодних повноважень чи компетенцій. 

Справді, оператор котельні має стосунок до вироблен-
ня тепла, а сантехнік – до труб, запірної арматури та решти 
речей, з цим пов’язаних. Але чи мають вони стосунок до рі-
шення про початок опалювального сезону? Чи це є повнова-
ження міського голови, виконавчого комітету, керівництва 
«Луцьктепла», зрештою?

До чого я веду: прочитав у вівторковій «Волині» (http://
www.volyn.com.ua/?rub= 32&article=0&arch=1741) політичну 
рекламу із заголовком «Кандидат у народні депутати Роман 
Іванюк: «Військове містечко у Луцьку передамо громаді та за-
безпечимо офіцерів житлом».

І далі за текстом: «Військове містечко, розташоване на 
вулиці Привокзальній в обласному центрі Волині, треба пе-
редати міській громаді. Після цього на його території буде 
зведено новий житловий комплекс, де квартири отримають 
військовослужбовці, які вже давно стоять у черзі на житло. 
З такою ініціативою виступив кандидат у народні депутати 
України від «Блоку Петра Порошенка» Роман Іванюк.

Рішення про це ухвалили під час зустрічі кандидата в на-
родні депутати з командиром військової частини № 1141 На-
ціональної гвардії України Степаном Логушем та полковни-
ком Повітряних сил Збройних сил України, командиром 204-ї 
бригади тактичної авіації Юлієм Мамчуром. Під час розмо-
ви йшлося про шляхи реалізації мирного плану Президента 
України Петра Порошенка».

Ну й так далі. А тепер слідкуємо за руками політичних 
маніпуляторів: Роман Іванюк та Юлій Мамчур мають такі 
ж повноваження ухвалювати рішення та передавати майно 
військового містечка, як дядько Василь та сантехнік Микола 
вмикати опалення у Луцьку.

Роман Іванюк – ще навіть не депутат. Ба більше, навіть 
якби він і був народним депутатом, то не мав би повноважень 
розпоряджатися землею та майном. Адже це прерогатива Мі-
ністрества оборони та органів місцевого самоврядування, на 
території яких розміщене таке військове майно.

Те ж саме стосується і Юлія Мамчура, який так само дотич-
ний до розпорядження військовим майном згаданої військової 
частини, як морська свинка до сільського господарства.

Очевидно, що є три ймовірні причини, чому цей реклам-
ний текст про військове містечко з’явився на шпальтах газети.

1) Непрофесійність людини, яка писала текст і несвідомо 
подала викривлені факти. Додамо сюди непрофесійність лю-
дей зі штабу кандидата, які цей рекламний текст вичитували 
та затверджували. Вірогідність версії – малоймовірна.

2) Кандидат у депутати та поважний полковник «десь чарку 
йо*нули, чи укололись харашо» (с) (http://doslidy.org.ua/?page_
id=77), одне слово, не відали, що говорили. Вірогідність версії 
– малоймовірна, адже обоє на дурнів не скидаються.

3) Свідома маніпуляція і загравання з малоосвіченими ви-
борцями. Свідоме подання фактів у статті таким чином, щоб 
читач приписав незаслужені чесноти кандидату. Вірогідність, 
як колись казав Потебенько про тіло Гонгадзе, 99,6 відсотка 
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2001/01/10/4360848/).

***
Усі, певно, пам’ятають оповідання Чехова «Лошадиная 

фамилия» (а хто не знає чи не пам’ятає – перечитайте, воно 
невеличке (http://lib.ru/LITRA/CHEHOW/loshad.txt_with-big-
pictures.html)), коли ціла когорта людей згадувала «лошади-
ное» прізвище, яке в результаті виявилося Овсов. Тоді при-
кажчик своєю забудькуватістю та асоціативністю несвідомо 
увів в оману ціле генеральське помістя. 

Натомість сьогодні політтехнологи Іванюка свідомо вво-
дять в оману своїх виборців, ліплячи йому «лошадиную фа-
милию». І якщо зараз маніпулюють такими дрібницями, то 
що буде потім, якщо…
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ТЕПЛО В ДОМІВКИ

СКОРО В ОСЕЛЯХ БУДЕ ТЕПЛО
Днями на Волині розпочнеться 
повноцінний опалювальний сезон. 
Принаймні так обіцяють владці. 

Голова Волинської облдержадміні-
страції Володимир Гунчик 21 жовтня 
підписав розпорядження про початок 
опалювального сезону 2014-2015 років.

Відповідно до документу, головам 
райдержадміністрацій доручено, а 
міським головам міст обласного зна-
чення рекомендовано уже з п’ятниці, 
24 жовтня, забезпечити початок опа-
лювального сезону в населених пунк-
тах області. Підстава для початку 
опалювального сезону – прогнозова-
не похолодання. Рішення про старт 
опалювального сезону ухвалюють з 
моменту встановлення середньодобо-
вої температури протягом трьох днів 
нижче від +8 С°. 

Передусім тепло подавати-
муть у дитячі дошкільні установи, 
лікувально-профілактичні та навчаль-
ні заклади.

Для недопущення відключення 
споживачів від теплової енергії роз-

порядження вимагає від керівників 
тримати на постійному контролі стан 
розрахунків підприємств теплоенер-
гетики за спожитий природний газ та 
електричну енергію. Крім того, наго-
лошено на дотриманні використання 
лімітів природного газу.

До слова, опалювальний сезон у 
закладах медицини та соціальної сфе-
ри Волині, які не використовують для 
подачі тепла природний газ, розпо-
чнеться раніше.

У Луцьку ж перше тепло обіця-
ють у другій половині дня 23 жовтня. 
За словами міського голови Миколи 
Романюка, опалення насамперед по-
дадуть у дитячі, лікувальні, навчальні 
заклади та об’єкти соціальної сфери.

Підприємствам теплоенергетики 
доручено неухильно дотримуватися 
температурних графіків роботи коте-
лень, а також застосовувати до борж-
ників передбачені законодавством і 
договорами заходи  щодо своєчаснос-
ті  і повноти розрахунків за природ-
ний газ та теплову енергію, повідоми-
ли у луцькій мерії. 

ІЗ 1 ДО 31 ЖОВТНЯ НА 
ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ТРИВАЄ 
МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ 
ЗДАЧІ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ 
ТА ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 

Шановні волиняни, пам’ятайте: за пору-
шення законодавства у сфері обігу зброї перед-
бачено адміністративну та кримінальну відпо-
відальність. Стаття 263 Кримінального кодексу 
України (Незаконне поводження зі зброєю, бо-
йовими припасами та вибуховими речовина-
ми) передбачає позбавлення волі на строк від 2 
до 5 років. Щодо гладкоствольної мисливської 
зброї, то тут передбачено адміністративну від-
повідальність (ст. 190 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення). Кримінальна 
відповідальність настає і в разі виявлення не-
зареєстрованої холодної зброї (кинджалів, фін-
ських ножів, кастетів тощо) – ч. 2 ст. 263 Кримі-
нального кодексу України.

Особи, які добровільно здадуть незареє-
стровану зброю, звільняються від кримінальної 
та адміністративної відповідальності.

З повагою завідувач СЗГ УМВС
України у Волинській області 

О. І. Блищик

У ЛУЦЬКУ ВИБИРАЛИ «МІС ПРИНЦЕСУ» 
БЕЗ ПРЕДСТАВНИЦІ З ВОЛИНІ 

КРАСА ВРЯТУЄ СВІТ

ДЕ ПРАВДА?

Корона Міс Принцеси України-
2014 та приз у 150 тисяч 
гривень дісталися конкурсантці 
з Маріуполя. 

Фінал всеукраїнського кон-
курсу «Міс Принцеса Ук раїни» 
відбувся 10 жовтня у Луцьку в 
Волинському обласному акаде-
мічному музично-драматичному 
театрі, пише «ВолиньPost». 

18 конкурсанток з різних 
міст України змагалися за коро-
ну і 150 тисяч гривень.

Деякі учасниці зі східних 
регіонів не приїхали на конкурс 
через складну ситуацію в країні. 
Також серед фіналісток не було 

представниці з Волині. Оціню-
вало дівчат журі у складі зірок 
шоу-бізнесу, письменниці та 
військового.

Генеральний продюсер кон-
курсу Олександр Главацький 
привітав конкурсанток та при-
сутніх, побажав усім миру, до-
бра та висловив думку, що єднає 
Україну краса.

Традиційно ведучим кон-
курсу став Дмитро Коляденко. 
Шоумен розважав глядачів жар-
тами, піснями. Дівчата дефілю-
вали на сцені, демонструючи 
національне вбрання, виходили 
у купальниках та весільних сук-
нях. Між виходами дівчат для 

глядачів співали Тарас Петри-
ненко, Тетяна Горобець, брати 
Яремчуки. До слова, пісню Та-
раса Петриненка «Україно» зал 
слухав та підспівував стоячи.

«Родзинкою» вечора став 
виступ Дзідзьо. Найбільше його 
виходу на сцену чекали діти, які 
й не відходили від свого кумира 
протягом усієї його концертної 
програми. Малеча співала, тан-
цювала та розважалася разом із 
Дзідзьо.

На завершення вечора кон-
курсантки продемонстрували 
розкішні весільні сукні. Потому 
була церемонія нагородження. 
Зокрема, шість учасниць вибо-

роли корони у різних категорі-
ях. Журі обрало чотири Віце-міс 
Принцеси.

На Волині зріє конфлікт між 
керівництвом Ягодинської 
митниці та підприємцями, 
що «ганяють» автомобілі й 
запчастини з Європи. Бізнесмени 
скаржаться, що новий очільник 
митного органу запроваджує на 
Волині «свої правила». 

За словами луцького підпри-
ємця Юрія Матчука, керівника 
«Асоціації імпортерів автотран-
спорту», у цьому бізнесі він уже 
понад десять років і сплачує дер-
жаві чималі податки. 

– Однак, виявляється, новий 
начальник Ягодинської митниці 
Андрій Андрейків має мене і ба-
гатьох моїх колег за автомафію 
і контрабандистів. Точніше, під 
таким соусом це хочуть подати. 

Хоча ми, як і раніше, робимо все 
законно, – каже Юрій Матчук.

Річ у тім, що в Україні надто 
високі податки на розмитнен-
ня автомобілів. І люди знайшли 
такий собі елегантний спосіб, 
аби мінімізувати свої витрати, – 
ввозять в Україну автомобільні 
деталі. 

– Та нещодавно у нас ви-
никла проблема із ввезенням 
кузовів. Згідно з митним законо-
давством, це кваліфікується як 
деталь, як запчастина. Але новий 
начальник митниці дав вказівку 
своїм підлеглим створювати нам 
перешкоди, – каже бізнесмен. 
– Мені начальник митниці за-
являв, мовляв, йому надійшла 
команда з Києва заборонити 
ввозити кузови в Україну. А все 

БІЗНЕС ПРОТИ МИТНИЦІ: БІЗНЕС ПРОТИ МИТНИЦІ: 
ПІДПРИЄМЦІ ЗАЯВЛЯЮТЬ ПІДПРИЄМЦІ ЗАЯВЛЯЮТЬ 
ПРО ТИСК І ХАБАРІПРО ТИСК І ХАБАРІ

для того, аби ми змушені були 
платити хабарі за сприяння. 
Відверта нахабна корупція. 

Якби підприємцям показали 
постанову уряду чи будь-який 
інший законодавчий акт, в де 
була би прописана така заборо-
на, то вони не мали б претензій 
до митників, каже Юрій Матчук. 

– Але ж ніяких змін у за-
конодавстві не було, пан Ан-
дрейків, виконуючи волю своїх 
босів, вирішив встановити й на 
Волині свої правила. Знаю, що 

він змушує начальників постів 
не приймати наші декларації до 
оформлення. Нам скаржаться 
інспектори і зізнаються, що їх 
змушують. При цьому вони ро-
зуміють, що творять беззаконня. 

Публічно виконувач 
обов’язків начальника Ягодин-
ської митниці про існування 
таких негласних правил, ясна 
річ, заперечує. Утім підприєм-
ці, які не хочуть платити хаба-
рів, кажуть, що готові боротися 
із беззаконням.
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

БОЖЕВІЛЛЯ «ЗЕЛЕНОГО» 

СЕМЕН СЕМЕНЧЕНКО: «МИР МИ МАЄМО ЗАСЛУЖИТИ. 
ДЛЯ ЦЬОГО ТРЕБА СТАТИ СИЛЬНИМИ»

редставники об’єднання «Самопоміч» 
стверджують, що їхня політична сила 
потрапить у майбутню Верховну 

Раду. А це, запевняють вони, підстава для 
певності, що позитивні зміни у державі 
невдовзі почнуть відбуватися.

22 жовтня до Луцька завітали активісти 
«Самопомочі», що балотуються до парламен-
ту: командир батальйону «Донбас» Семен Се-
менченко (2-ге місце), юристи Андрій Журжій 
(16-те місце) та Вікторія Пташник (23-тє міс-
це). До слова, 36-тою у списку «Самопомочі» 
йде лучанка Юлія Вусенко, доцент кафедри 
цивільно-правових відносин Східноєвропей-
ського націо нального університету, а 49-тим у 
виборчому списку значиться заступник луць-
кого мера Тарас Яковлев. 

За словами представників «Самопомочі», у 
списку їхньої політсили немає колишніх народ-
них депутатів. Натомість, переконують вони, у їх-
ньому середовищі – професіонали з різних сфер 
із гарною репутацією. Саме такі люди, мовляв, 
здатні бути творцями якісних змін у державі. 

«У нас є експерти у податковому законодав-
стві, які, власне, й будуть опікуватися податко-
вою реформою. У нас є досвідчені люди, готові 
братися за реформування судової системи, пра-
воохоронних органів, антимонопольного зако-
нодавства. Лише на професійній засаді ми мо-
жемо щось змінити. Тому ініціюємо створення 
експертних груп, до яких входитимуть не лише 
народні депутати чи представники об’єднання 

«Самопоміч», а й представники бізнес-асоціацій, 
громадський актив», – каже Вікторія Пташник. 

На нинішніх позачергових виборах «Само-
поміч» подолає прохідний бар’єр і матиме своє 
представництво у парламенті, каже Андрій Жур-
жій. За його прогнозом, «Самопоміч» нині здатна 
взяти близько 8,5%, хоча рейтинг зростає, тому 
ця цифра може бути значно більшою. Конкурен-
ти ж, каже він, застосовують до них політичну 
технологію, поширюючи інформацію, що ця по-
літична сила непрохідна. 

«Олігархи навіть організували проти нас 
кампанію дискредитації. Попри це, ми планує-
мо набрати 12%, а можливо, й 15%. А якщо дуже 

постаратися, то можна й Андрія Садового (лідер 
партії «Самопоміч», мер Львова. – Авт.) у парла-
мент провести, набравши 20%», – міркує опти-
містично налаштований Семен Семенченко. 

Свою роль у парламенті активісти «Самопо-
мочі» бачать чітко – кажуть, що співпрацювати-
муть суто з проукраїнськими демократичними 
силами, але обіцяють об’єднуватися не під гасла-
ми, а навколо конструктивних законопроектів, 
яких вимагають постреволюційні і воєнні реалії 
нашої держави. 

«З одного боку, ми ідеалістично налаштовані, 
а з іншого – я розчарований ще до приходу в Раду. 
Адже жодних гарних асоціацій нинішня Верхо-

вна Рада у мене не викликає. Але переді мною 
постав вибір: або скиглити, або брати на себе від-
повідальність, щоб принаймні спробувати щось 
змінювати. Вважаю, що до Верховної Ради має 
прийти якомога більша кількість достойних, про-
фесійних і порядних людей. Тому що вони навіть 
невеликою кількістю можуть задати ту високу 
планку, якої найвищому законодавчому органу 
бракує», – констатує Андрій Журжій.

За словами Семена Семенченка, поряд із 
важливими реформами, яких потребує Україна, 
новим парламентарям потрібно буде по-новому 
поглянути на інформаційну безпеку держави. 

«А ще треба виховувати нове патріотичне 
покоління. Щоби відродити армію й зробити її 
патріотичною, нам потрібно десяток років, а то 
й більше. Важливим завданням задля спільної 
безпеки є створення системи територіальної 
оборони в регіонах. Адже Росія від нас не відста-
не. Буде продовжуватися тиск. Нам треба багато 
чого зробити, аби заслужити мир. Для початку 
треба стати сильними», – переконаний комбат 
«Донбасу».

«Путін не нападає через зрозумілу причи-
ну – він нині виграє політично, отримуючи все 
без війни. Він хотів показати свою маленьку пе-
ремогу. Хотів просунути у Верховну Раду купу 
оскаженілих патріотів, яких підтримують олігар-
хи і які лобіюватимуть інтереси Росії у Раді. Він 
хотів, щоб була техніка у сепаратистів. Він хотів 
принизити Україну. І він це отримав. Але укра-
їнці сильні у своїй єдності», – констатує Семен 
Семенченко. 

П

Експерти назвали найважливіші для 
валютного ринку чинники, пише 
«Сегодня.UA». 

Настрої на валютному ринку багато в чому 
будуть залежати не тільки від результатів пар-
ламентських виборів, а й від того, яке рішення 
буде ухвалено МВФ щодо чергового траншу для 
України, вважає директор компанії «FIBO Украї-
на» Сергій Поплавський.

Позиція президента України Петра Поро-
шенка така: гарант очікує, що рішення МВФ про 
програму для України буде ухвалено не пізніш як 
у середині грудня поточного року. 

«У такому випадку коментарі до офіційного 
оголошення будуть досить активно відобража-
тися на ринку. Позитивні коментарі членів ко-
місії МВФ здатні сприятливо відбитися на курсі 
національної валюти, але розраховувати на сут-
тєве зміцнення гривні не варто, оскільки поточ-
ний курс складно назвати ринковим», – відзна-
чає Поплавський.

Крім того, на курс долара в Україні продовжать 
чинити вплив переговори щодо газу з Росією.

«У разі будь-яких позитивних новин для 
України в результаті переговорів навряд чи ми 
побачимо оптимізм на валютному ринку в ко-
роткостроковій перспективі. Найімовірніше, це 
може спростити середньострокове прогнозуван-
ня економічної ситуації в країні і, як наслідок, 
«самопочуття української гривні», – відзначає 
експерт інформаційно-аналітичного центру 
«FOREX CLUB» в Україні Марія Сальникова.

За її словами, збудувати довгострокові про-
гнози газовий компроміс не допоможе, оскільки 
«занадто великий фактор невідомості в політич-
ній сфері».

Як відомо, 21 жовтня Україна і Росія за учас-
тю ЄС попередньо домовилися про тимчасову 
ціну на газ 385 доларів за тис. куб. м до 31 березня 
2015 року. За словами прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка, Україна накопичила 17 млрд кубів газу, 
а ще 5 млрд може купити у Росії. «Укртрансгаз», 
між тим, повідомив про початок відбору палива 
з підземних сховищ.

Видання, спираючись на думку експертів, 
також пише, що перед виборами особливих 
сюрпризів курс долара не піднесе. Однак фахівці 
попереджають про можливі інформаційні атаки 
на валютний ринок з метою розхитати ситуацію 
заради політичної вигоди.

Тим часом на «чорному ринку» курс долара 
пішов уверх. Якщо ще вранці 21 жовтня долар в 
Києві купували по 13,80 грн, а продавали по 14 
грн, то вже після обіду курс покупки виріс від-
разу на 30 коп. – до 14,10 грн.

Разом з тим, як пише видання «Комсомоль-
ська правда в Україні», є низка товарів, які не 
так стрімко реагують на коливання курсу. Пе-
редусім видання пише про автомобілі. У біль-
шості випадків українці збирають гроші на 
покупку авто в валюті. Як не крути, а дилери 
прив’язували курс до долара або євро, та й на 
вторинному ринку ціни формувалися в аме-
риканській валюті. Тому якщо ви тримали за-
ощадження не в гривні, то у вас є шанс купити 
машину дешевше.

Річ у тім, що деякі дилери, щоб хоч якось 
пожвавити продажі, заморозили ціни на рівні 
курсу долара 9,5-10 грн. Якщо перераховувати за 
курсом чорного ринку (близько 14 грн/долар), то 
отримуємо ціну близько 15 тис. доларів. До по-
дорожчання ця ж модель коштувала 22 тисячі 
«зелених».

Фахівці кажуть, що найближчим часом біль-
шість салонів-імпортерів змушені будуть вла-
штовувати акції з пониженням цін. Правда, це 
навряд чи стосуватиметься моделей, які збира-
ють в Україні.

Інша категорія, де тримають долар на старій 
позначці, – нерухомість. На первинному ринку 
після зльоту курсу долара забудовники стали по-
вільно, але впевнено піднімати вартість квадрат-
ного метра. Правда, зробили це не всі. І зараз ба-
гато забудовників змушені влаштовувати акції.

На вторинному ринку доларові ціни теж 
знижуються. При цьому продавці поки не розу-
міють, яку ціну ставити. Кому потрібна готівка, 
ті знижують ціни. Найближчим часом експерти 
не очікують якогось суттєвого пожвавлення на 
ринку нерухомості. Найближчим часом стриму-
вальним фактором для вкладення коштів буде 
залишатися заборона НБУ на продаж валюти 
через банки на суму 3000 гривень на добу. Щодо 
доларових цін, то вони продовжать зниження.

Досить суттєво запізнюються цінники на 
одяг. Навіть офіційна статистика змушена кон-
статувати: при зростанні цін з початку року на 
16% одяг і взуття подорожчали всього на 4%. 
Недорогі молодіжні магазини з горем навпіл 
розпродали літні колекції і завезли речі осінньо-
зимового асортименту. Їх вартість порівняно з 
ціною на аналогічні речі з минулорічних колек-
цій збільшилася в середньому на 10-30%, але 
дещо можна знайти і за старими цінами.

Продавці кажуть, що останнім часом покуп-
ців майже немає, тож залишати ціни на колиш-
ньому рівні – це єдиний шанс розпродати те, що 
у них залежалося з минулого, а то і позаминулого 
року. Правда, про звичні для ринку знижки на-
віть не йдеться. 

Щодо продуктів, то тільки за останній місяць 
вони подорожчали на 3% – за даними Держком-
стату і на 4,5% – за підрахунками «Комсомолки». 
Але дещо можна купити навіть дешевше, ніж рік 
тому.

Найбільше тішать місцеві сезонні овочі. Ціни 
на яйця начебто кусаються: 10-11 грн за десяток. 
Але рівно рік тому їх продавали по 12 грн за де-
сять штук.

Через те, що росіяни відмовилися від нашо-
го сиру, а вітчизняні сировари так і не знайшли 
нові ринки збуту, трохи призупинився ріст цін 
на сирних прилавках.

Імпортний алкоголь подорожчав, але теж не 
так драматично, як долар і євро. Міцні спиртні 
напої середньої цінової категорії подорожчали 
не більше ніж на 20%. Дистриб’ютори поясню-
ють це тим, що їх завезли ще за старим курсом, і 
якщо підняти ціни в півтора-два рази, то їх і зо-
всім не куплять. 

ЩО ВПЛИВАЄ НА КУРС ДОЛАРА І ЩО КУПИТИ ЗА «ВЧОРАШНІМ» КУРСОМ? 
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ЗІРКОВІ НОВИНИ
МАША ГОЙЯ ПОЇДЕ 
НА «ЄВРОБАЧЕННЯ» 
ЗА ГРОШІ ФАЛЬОСИ 

Joinfo.ua

Оскільки Україна, зважаю-
чи на складну політично-

економічної ситуацію, відмовилася 
від участі в «Євробаченні-2015», 

Юрій Фальоса вирішив за свої кошти 
відправити дружину і співачку Машу 

Гойю на конкурс. Однак дівчина 
представлятиме не Україну, а 

іншу країну, яку саме – поки 
невідомо. 

Нагадаємо, продюсер Юрій 
Фальоса вже має досвід з успіш-
ним просуванням українських 
зірок на «Євробачення». У 2011 
році його підопічна співачка 

Міка Ньютон завоювала четверте місце в пісенному 
конкурсі.

ЗІРКА «ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» ПОКИДАЄ 
«ХОЛОСТЯЦЬКИЙ КЛУБ»? 
from-ua.com

Папараці все частіше 
бачать Бенедикта Кам-

бербетча і Софі Хантер на 
вулицях Лондона. Недавно 
закохані влаштували пішу 
вечірню прогулянку міс-
том, а кількома днями раніше 
Бенедикт літав в Единбург, де 
зустрівся з матір’ю Софі Хантер. 
Джерела навперебій твердять, що 
це були не просто сімейні по-
сиденьки, а серйозна роз-
мова, в ході якої Бенедикт 
розсекретив свої наміри 
і попросив руки Софі. 
Наскільки достовірна ця 
інформація, ми дізнаємо-
ся незабаром. 

Про нову пасію сучасного Шерлока відомо мало. 
Зірки познайомилися в 2009 році на знімальному май-
данчику фільму «Бурлеск казки». Незабаром кар’єра 
Бенедикта почала розвиватися стрімкими темпами. 

Софі поки не може похвалитися такою популяр-
ністю. В її фільмографії мало ролей. Найуспішніши-
ми є фільм «Ярмарок марнославства» і багатосерійна 
стрічка «Макбет». 

Варто відзначити, що Бенедикт поводиться як іс-
тинний англієць і джентльмен, і не розмінюється на 
швидкоплинні романи. 38-річний актор серйозно ста-
виться до всіх своїх захоплень. 

Попередній роман Камбербетча тривав 12 років, 
але стосунки завершилися через непримиренні роз-
біжності. Після хворобливого розставання актор зу-
стрічався з дизайнеркою Анною Джонс і моделлю Ка-
териною Єлізаровою.

ПОПУЛЯРНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕДУЧИЙ 
ВТІК У РОСІЮ
bilshe.com

Коля Серга, який спершу засвітився як молодий 
співак, а потім як ведучий тревел-шоу «Орел і 

решка», перейшов на російське телебачення. Обурює 
той факт, що нещодавно хлопець покинув згадану 
вище передачу про подорожі, аби (за його словами) 
присвятити більше часу співочій кар’єрі. 

Тепер Коля буде зіркою в Росії. Там він збирається 
вести розважальний проект «Двое с приветом». Сам 
Серга поки ніяк не коментує такий вектор «розви-
тку». Втім на офіційному сайті російського каналу 
вже є анонс передачі з українцем. 

Шанувальники харизматичного юнака розчарова-
ні й чекають пояснень від Колі Серги.

ПОНЕДІЛОК
27 ЖОВТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30, 00.15, 
05.35 «Телевізійна служба 
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.45, 12.25 «Шість кадрів»
10.45 «Міняю жінку»
13.15 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 4»
20.30 «Секретные материалы 
- 2014»
21.20 Т/с «Свати»
22.30 «Гроші»
23.30 «Сказочная Русь»
00.30, 04.15 Т/с «Убивство 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00 
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «ПРИКМЕТА НА 
ЩАСТЯ»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.45, 14.20 «Сімейний суд»
15.00 «Чекай на мене»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
20.40 Т/с «Каяття»
23.00, 03.15 Т/с «Чуже 
обличчя»
00.50 Х/Ф «АНГЛІЙСЬКИЙ 
ПАЦІЄНТ»

04.35 Служба розшуку дітей
04.40 Світанок
05.40, 19.20 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня
07.45 Факти. Вибори-2014
09.55 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.50, 13.10 Х/Ф «ГРЕЙСТОК. 
ЛЕГЕНДА ПРО ТАРЗАНА»
12.45, 15.45 Факти
14.05, 16.10 Х/Ф «В ІМ’Я 
ПОМСТИ»
16.25 Х/Ф «ТРИНАДЦЯТИЙ 
ВОЇН»
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.30 Дістало!
21.30 Свобода слова
00.50 Х/Ф «ВІДЧАЙДУШНИЙ»
02.35 Х/Ф «ЯКОСЬ У МЕКСИЦІ. 
ВІДЧАЙДУШНИЙ-2»

05.20 У пошуках істини

06.05, 16.00 «Все буде добре!»

07.50 «Зіркове життя. Битва 

за дітей»

08.55, 01.05 Х/Ф «НЕ МОЖЕ 

БУТИ!»

10.55 Х/Ф «ДОМРОБІТНИЦЯ»

12.50 «Битва екстрасенсів 14»

15.00 «Все буде смачно!»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

19.00 Т/с «Коли ми вдома»

19.55 «Куб - 5»

22.30 «Детектор брехні - 6»

23.50 «Один за всіх»

02.45 Нічний ефір

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини
06.05 Телемарафон «Вибори-
2014»
09.25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
09.50 Д/с «Дорогами Саксонії»
11.15 Театральні сезони
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.15 Вікно в Америку
13.35 Як це?
13.55 Дитячі історії. «Емма»
14.10 Казки Лірника Сашка
14.30, 21.50 Д/ф
15.00 Euronews
15.35 Книга ua
16.15, 03.30 «Національні 
колективи Тарасові Шевченку»
18.00 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.30 Спорт
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 На слуху
00.20 Від першої особи
02.30 ТелеАкадемія

06.00 Мультфільми (1)

06.30 Т/с «Гончі-4»

10.30 Х/Ф «ЗАЧАРОВАНЕ 

КОРОЛІВСТВО»

16.30 Х/Ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-3»

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

18.50 Кубок України 1/8 Дніпро 

- Волинь

21.30 «Джедаі. Воїни доріг»

22.00 Х/Ф «ОБЛОГА»

00.20 Х/Ф «ВІДДАЧА»

02.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

06.00 Бандитський Київ
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50 Технології їжі
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Дикі острови
12.20, 22.50 Найнебезпечніші 
тварини
13.10, 17.30 Шукачі 
неприємностей
15.00, 21.10 Правила життя
15.50 Сучасні дива
16.40, 23.40 Полювання на 
вбивць
19.20 Секретні території
22.00 Очима дельфінів
00.30 Покер
01.20 Бандитська Одеса

06.10 Події тижня з Олегом 
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.35 Події
09.15, 14.00, 15.25 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Пам’ять серця»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня 
Ляля»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Карпов 3»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
ГОНКА 2»
02.20 Щиросерде зізнання
02.40 Т/с «Форс мажори»
04.40 Т/с «ОСА»

05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди 
мисливців за привидами»
07.00, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
10.55 Т/с «Молодята»
14.50, 23.10 Т/с «Вороніни»
18.00, 00.05 Репортер
18.20, 00.10 Абзац!
19.00 Стажисти
21.00 Супермодель по-українськи
00.50 Х/Ф «НАРЕЧЕНА ЗА БУДЬ-
ЯКУ ЦІНУ»
02.15 Т/с «Милі ошуканки»
05.00 Зона ночі
05.45 25-й кадр

ВІВТОРОК
28 ЖОВТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30, 00.10, 
05.30 «Телевізійна служба 
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля - 2»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка - 3»
13.25 «Шість кадрів»
13.55, 14.50 «Сімейні 
мелодрами»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45, 03.40 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Територія обману»
23.30 «Мультибарбара»
00.25, 04.10 Т/с «Убивство 2»
01.25 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

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, 20.40 Т/с «Каяття»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
16.25 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
23.00, 03.15 Т/с «Чуже 
обличчя»
00.50 Х/Ф «МАЛЕНА»
02.20 Д/ф

04.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
04.40 Світанок
05.40 Свобода слова
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 16.35 Т/с «Агент 
національної безпеки»
12.05, 13.10 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13.55, 16.20 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.20 Факти. Вечір
20.30 Громадянська оборона
21.35 Т/с «Чужий район»
23.50 Х/Ф «РЕМБО. ПЕРША 
КРОВ»
01.35 Голос Америки
01.40 Х/Ф «НАЙМАНІ УБИВЦІ»
03.45 Т/с «Тринадцятий»

05.15 У пошуках істини

06.00 «Вiкна-Новини»

06.35, 16.00 «Все буде добре!»

08.30, 23.45 Х/Ф «ТАТО 

НАПРОКАТ»

12.45 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»

14.55 «Все буде смачно!»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

19.00 Т/с «Коли ми вдома»

19.55, 22.45 «Врятуйте нашу 

сім’ю - 2»

03.25 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30, 
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.50, 08.25, 
08.40 Гість студії
07.25 Ера будівництва
07.45 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.55 Уряд на зв’язку з 
громадянами
10.25 Утеодин з Майклом 
Щуром
10.50 Д/с «Дорогами Саксонії»
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.15, 18.05 Час-Ч
13.35 Школа Мері Поппінс
13.50 Українського роду
14.05 Дитячі історії. «Гензі»
14.20 Казки Лірника Сашка
14.40, 17.20 Д/ф
15.05 Euronews
15.50 Фольк-music
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.00 Про головне
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 На слуху
00.20 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Телевистава «Капітанша»
04.15 Д/с «Середземномор”я»

06.00 Мультфільми (1)
06.25 «33 квадратних метри»
06.50 Заручники правосуддя
08.40, 21.30 «Джедаі. Воїни 
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Ментівські війни-6»
18.50 Кубок України 1/8 
Динамо - Карпати
22.00 Х/Ф «ВІДДАЧА»
22.50 Х/Ф «ВІДПЛАТА»
01.50 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50 Суперкораблі
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Дикі острови
12.20, 22.50 Найнебезпечніші 
тварини
13.10, 17.30 Шукачі 
неприємностей
15.00, 21.10 Правила життя
15.50 Сучасні дива
16.40, 23.40 Полювання на 
вбивць
19.20 Секретні території
22.00 Очима дельфінів
00.30 Таємниці століття

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.35 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.10, 21.00 Т/с «Карпов 3»
12.00, 19.45 «Говорить 
Україна»
13.15 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Красуня 
Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Розумник»
02.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
ГОНКА 2»
03.55 Т/с «Форс мажори»

05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди 
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 02.15 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
12.00, 14.55 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 01.35 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3
21.00 Т/с «Вороніни»
22.40 Х/Ф «З ВОСЬМИМ 
БЕРЕЗНЯ, ЧОЛОВІКИ»
02.20 Х/Ф «ІНФОРМАТОР»
04.10 Т/с «Милі ошуканки»
04.50 Зона ночі
05.15 25-й кадр
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СЕРЕДА
29 ЖОВТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30, 00.15, 
05.30 «Телевізійна служба 
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.00, 21.20 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка - 3»
13.25 «Шість кадрів»
13.50 «Сімейні мелодрами»
14.50 «Сімейні мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.30, 04.15 Т/с «Убивство 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

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, 20.40 Т/с «Каяття»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
16.25 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
23.00, 03.15 Т/с «Чуже 
обличчя»
00.50 Х/Ф «КЛУБ ПЕРШИХ 
ДРУЖИН»
02.30 Д/с «Найдивніші у світі 2»

04.40 Служба розшуку дітей
04.45, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.25 Світанок
06.25, 08.00, 13.55, 16.20 Т/с 
«Літєйний»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 16.35 Т/с «Агент 
національної безпеки»
12.05, 13.10 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
18.45, 21.20 Факти. Вечір
20.30 Останній шанс
21.35 Т/с «Чужий район»
23.50 Х/Ф «РЕМБО. ПЕРША 
КРОВ-2»
01.40 Голос Америки
01.45 Х/Ф «РЕМБО. ПЕРША 
КРОВ»
03.15 Т/с «Тринадцятий»

05.15 У пошуках істини

06.10 «Вiкна-Новини»

06.45, 16.00 «Все буде добре!»

08.40 «Зіркове життя. Зіркові 

зради»

09.40 «Врятуйте нашу сім’ю - 2»

12.50 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»

15.00 «Все буде смачно!»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

19.00 Т/с «Коли ми вдома»

19.55, 22.45 «МастерШеф - 4»

01.15 Х/Ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ВИПАДАЄ»

02.35 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30, 
21.30 Спорт
06.50, 07.25, 07.50, 08.25, 
08.40 Гість студії
07.45 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.55, 19.00 Про головне
10.30 Перша шпальта
10.55 Чоловічий клуб. Бокс. Бій 
за звання інтернаціонального 
чемпіона. Постол - Ланді
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.15, 18.05 Час-Ч
13.30 Перша студія
14.20 Дитячі історії. 
«Здоровань»
14.35 Казки Лірника Сашка
15.00 Euronews
15.30 Як ваше здоров’я?
16.40, 17.35, 22.15 Д/ф
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 На слуху
00.20 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Телевистава «Мина 
Мазайло». 1 ч.
04.15 Д/с «Середземномор”я»

06.25 «33 квадратних метри»
06.50 Заручники правосуддя
08.40, 21.30 «Джедаі. Воїни 
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «МАФІЯ 
БЕЗСМЕРТНА»
11.20 Х/Ф «ЗНАЙТИ І 
ЗНЕШКОДИТИ»
13.15 Д/п «ВМФ СРСР. Хроніка 
Перемоги»
14.25 Д/п «Десятка найкращих»
15.40 Д/п «Служби 
спеціального призначення»
16.30 Х/Ф «ПАТРУЛЬ»
18.50 Кубок України 1/8 
Чорноморець - Сталь
22.00 Х/Ф «ВІДПЛАТА»
00.15 Х/Ф «ПАТРУЛЬ»
01.50 Х/Ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРИЙ»

06.00 Бандитський Київ
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50 Суперкораблі
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Очима дельфінів
12.20, 22.50 Найнебезпечніші 
тварини
13.10, 17.30 Шукачі 
неприємностей
15.00, 21.10 Правила життя
15.50, 05.20 Сучасні дива
16.40, 23.40 Полювання на 
вбивць
19.20 Секретні території
22.00 Основний інстинкт
00.30 Покер
01.20 Танки. Великі битви

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 01.35 Події

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною

09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»

10.10, 21.00 Т/с «Карпов 3»

12.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

13.15, 04.25 Т/с «ОСА»

18.00, 05.15 Т/с «Красуня 

Ляля»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Розумник»

02.20 Т/с «Форс мажори»

05.50, 06.55 Kids Time

05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»

06.35 М/с «Нові пригоди 

мисливців за привидами»

07.00, 18.00, 00.45 Репортер

07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»

08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ

12.00, 14.50, 22.15 Т/с «Вороніни»

18.20, 23.50 Абзац!

19.00 Герої та коханці

00.50 Служба розшуку дітей

00.55 Х/Ф «СЬОМЕ ЗНАМЕННЯ»

03.20 Т/с «Милі ошуканки»

05.25 25-й кадр

ЧЕТВЕР
30 ЖОВТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30, 00.30, 
05.30 «Телевізійна служба 
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля - 3»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка - 4»
13.25 «Шість кадрів»
13.50, 14.45 «Сімейні 
мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45, 04.30 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.55 Т/с «Величне 
століття. Роксолана - 4»
22.30 «Право на владу»
00.45 Х/Ф «СЕРЕД БІЛОГО 
ДНЯ»
02.10 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

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, 20.40 Т/с «Каяття»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
16.25 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
23.00 Т/с «Чуже обличчя»
00.50 Х/Ф «ШОУ ТРУМЕНА»
02.25 Д/с «Найдивніші у світі 2»
03.10 Т/с «Чуже обличчя»

04.50, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.25 Світанок
06.30, 08.00, 13.55, 16.20 Т/с 
«Літєйний»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55, 16.35 Т/с «Агент 
національної безпеки»
12.05, 13.20 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
18.45, 21.20 Факти. Вечір
20.30 Інсайдер
21.35 Т/с «Чужий район»
23.50 Х/Ф «РЕМБО-3»
01.45 Голос Америки
01.50 Х/Ф «РЕМБО. ПЕРША 
КРОВ-2»
03.20 Т/с «Тринадцятий»

05.40 У пошуках істини

06.25 «Вiкна-Новини»

07.00, 16.00 «Все буде добре!»

08.55, 00.45 Х/Ф «ІДЕАЛЬНА 

ДРУЖИНА»

10.55 Х/Ф «НІКОЛИ НЕ 

ЗАБУДУ ТЕБЕ»

12.55 «Битва екстрасенсів»

14.55 «Все буде смачно!»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

19.00 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.50 «Зважені та 

щасливі - 4»

02.30 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30, 
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.50, 08.25, 
08.40 Гість студії
07.25 Ера будівництва
07.45 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.55, 19.00 Про головне
10.35 Слідство. Інфо
11.00 Чоловічий клуб
11.35 Кордон держави
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.15, 18.05 Час-Ч
13.30 Нотатки на глобусі
13.45 Дитячі історії. «Кохання, 
кекси і рок-н-рол»
14.00 Казки Лірника Сашка
14.15 Світло
15.00 Euronews
15.25 Надвечір’я
16.35, 22.20 Д/ф
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 На слуху
00.20 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Телевистава «Мина 
Мазайло». 2 ч.
04.40 Уряд на зв’язку з 
громадянами

06.25 «33 квадратних метри»
06.50 Тс «Следки» 3-6 (1)
08.40, 21.30 «Джедаі. Воїни 
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «АТИ-БАТИ ЙШЛИ 
СОЛДАТИ»
11.30 Х/Ф «ЗАГІН 
ОСОБЛИВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ»
13.25 «Нове Божевільне відео 
по-українськи»
15.00 «Супероблом.UA»
16.30 Т/с «ППС»
19.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР-2. 
ПОДВІЙНА МОТИВАЦІЯ»
22.00 Х/Ф «ЩО ПРИХОВУЄ 
БРЕХНЯ»
23.55 Х/Ф «БАНДИТИ»
02.00 Х/Ф «ПОСТРІЛ У ТРУНІ»

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50, 02.10 Суперкораблі
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Очима дельфінів
12.20, 22.50 Найнебезпечніші 
тварини
13.10, 17.30 Шукачі 
неприємностей
15.00, 21.10 Правила життя
15.50, 05.20 Сучасні дива
16.40, 23.40 Полювання на 
вбивць
19.20 Секретні території
22.00 Дика Франція
00.30 Секрети звичайних 
речей

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 01.35 Події

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною

09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»

10.10, 21.00 Т/с «Карпов 3»

12.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

13.15, 04.25 Т/с «ОСА»

18.00, 05.15 Т/с «Красуня 

Ляля»

23.00 Події дня

23.30 Україна в пошуках себе

02.20 Т/с «Форс мажори»

05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди 
мисливців за привидами»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
12.00, 14.55 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 00.00 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3
21.05 Т/с «Вороніни»
01.00, 05.45 Служба розшуку 
дітей
01.05 Х/Ф «МЕЧОНОСЕЦЬ»
02.35 Т/с «Милі ошуканки»
04.40 Зона ночі
05.30 25-й кадр

КІНОНОВИНИ
УКРАЇНА І ПОЛЬЩА 
ДОМОВИЛИСЯ ПРО СПІЛЬНЕ 
КІНОВИРОБНИЦТВО 
mediananny.com 

Минулої неділі в польській столиці завершив-
ся 30-й Варшавський кінофестиваль, участь 

України в якому була вкрай активною. У конкурсах 
форуму було представлено три українські фільми 
(«Плем’я» Мирослава Слабошпицького, «Поводир» 
Олеся Саніна і «Моя русалка, моя Лореляй» Нани 
Джорджадзе), до складу міжнародного журі увійшла 
продюсер Олена Єршова, в журі конкурсу «Вільний 
дух» працював кінокритик Алік Шпилюк, а також 
українському кіно було присвячено кілька заходів у 
рамках кіноринку CentEast.  Крім того, під час фести-
валю глава Держкіно Пилип Іллєнко провів зустріч 
з директором Польського інституту кіномистецтва 
Агнєшкою Одорович, на якій обговорювали методи 
сприяння розвитку українсько-польської кінопро-
дукції, популяризація польського кіно на українсько-
му ринку (і навпаки). Сторони дійшли згоди у питан-
нях надання поляками інформації з реформування 
нашої кіногалузі, а головне – домовилися розробити 
міжурядову угоду про спільне кіновиробництво.

Поки Іллєнко вів переговори з кіноінститутом, 
українські продюсери розвідували ґрунт для роботи 
з польськими колегами. Кому вдалося домовитися, 
поки не повідомляється. Зате відомо, що продю-
сери «Племені» підписали документи з компанією 
«Aurora» про продаж прав на фільм на всю територію 
Польщі.

ТВОРЕЦЬ «АМЕРИКАНСЬКОЇ 
ІСТОРІЇ ЖАХІВ» ЗНІМЕ 
КОМЕДІЙНИЙ ХОРРОР 
mediananny.com 

Успіх «Американської історії жахів» підштовхнув 
телеканал «Fox» до того, щоб замовити ще одне 

творіння в жанрі комедійного хоррора. Серіал, який 
планують випускати у формі антології, отримав на-
зву «Королеви крику», а над його створенням працю-
ватиме все той же Райан Мерфі. Імовірно, до роботи 
підключиться і решта творчої команди «Американ-
ської історії жахів», в тому числі Бред Фелчак і Данте 
Ді Лорето. Прем’єру першого епізоду попередньо 
призначено на осінь 2015 року. 

Поки планують зняти два сезони «Королев 
крику», перший складатиметься з 15 серій. Найближ-
чим часом почнеться підбір акторів і підготовка до 
знімань пілотного епізоду. 

«Ми сподіваємося створити новий жанр, коме-
дійний хоррор, а в кожному сезоні головними геро-
ями будуть два жіночі персонажі. Ми вже почали 
кастинг головних героїнь, а також десяти другоряд-
них персонажів», – заявив Райан Мерфі. 

Сюжет першого випуску базуватиметься навколо 
серії загадкових вбивств, що сталися на території 
студентського гуртожитку. 

ДЕНІЕЛА РЕДКЛІФФА 
ВИЗНАЛИ НАЙБАГАТШИМ 
МОЛОДИМ БРИТАНСЬКИМ 
АКТОРОМ 
gazetavv.com

Статок 25-річного актора оцінюється в 102,7 млн 
доларів. Журнал «Heat Magazine» заповзявся 

знайти найбагатшу знаменитість Британії віком до 30 
років. Підрахувавши статки всіх молодих знаменитих 
британців, редакція видання визначила, що найзамож-
нішим виявився зірка «поттеріани» Деніел Редкліфф. 

На другому місці рейтингу «найбагатших зна-
менитих британців до 30» розмістився Роберт 
Паттінсон. Його заробітки дорівнюють 82 мільйонам 
доларів. На третій позиції ми бачимо 29-річну Кіру 
Найтлі з 64,5 мільйонами доларів. 

А ось володарка «Оскара» і «Grammy» Адель пре-
красно почувається на четвертому місці зі статком у 
58 мільйонів доларів. Найбагатшим музичним колек-
тивом виявилися хлопці з гурту «One Dirrection». Су-
марний дохід п’ятьох учасників бойз-бенду дорівнює 
125 мільйонам доларів (25 мільйонів на кожного).
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Ірина Констанкевич вручила подарунки бійцям

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

П ЗАМІСТЬ БІЛБОРДІВ – ЗАМІСТЬ БІЛБОРДІВ – 
КЕВЛАРОВІ ШОЛОМИКЕВЛАРОВІ ШОЛОМИ

Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

ід час передвиборчої 
агітації кандидат у 
народні депутати в 

одномандатному виборчому окрузі 
№ 22 (місто Луцьк) вирішила не 
витрачати гроші на білборди, а 
спрямувати на потреби війська. Це 
не перший випадок, коли голова 
правління благодійного «Фонду 
Ігоря Палиці – Новий Луцьк» 
Ірина Констанкевич підтримала 
українських військових.  

– Ірино Мирославівно, чому ви 
вирішили відмовитися від такої по-
пулярної серед політиків реклами на 
білбордах? 

– Це свідоме рішення. Ми з ко-
мандою вважаємо, що недоцільно ви-
трачати гроші на величезні білборди. 
Натомість кошти, які могли б бути ви-
трачені на таку рекламу, ми спрямува-
ли на підтримку українського війська.

Перші рахунки благодійний «Фонд 
Ігоря Палиці – Новий Луцьк» оплатив 
ще у квітні, коли виникла потреба до-
помагати українським військовим у 
зоні АТО. Тоді ми придбали дорого-
вартісні радіостанції. Згодом допо-
магали кевларовими шоломами для 
прикордонників. Фінансову підтрим-
ку та можливість відпочити у Буковелі 
отримали сім’ї лучан-учасників АТО. 
Також організували психологічну до-
помогу для учасників АТО, разом із 
депутатською групою «Новий Луцьк» 
та батьками військових ми розроби-
ли Комплексну програму підтримки 
учасників АТО та членів їхніх сімей, 
яку депутати затвердили під час се-
сії Луцької міської ради. Цей пере-
лік справ для українських військових 
можна продовжувати. 

За станом на початок вересня сума 
допомоги українській армії становила  
майже 3,5 мільйона гривень, а зараз 
вона ще більша. Тому ми з командою 
вирішили ще на початку передви-
борчих перегонів – жодних білбор-
дів. Використання коштів має бути 
раціональним і з користю для людей. 
Закуплені речі та амуніція для Добро-
вольчого українського корпусу (ДУК) 
– невелика частина комплексної під-
тримки учасників АТО.

– Чому саме для ДУКу? Наскільки 
мені відомо з відкритих джерел, сума 
допомоги склала майже 300 тисяч 
гривень?

– Військові з Добровольчого укра-
їнського корпусу вже багато тижнів 
поспіль утримують донецький аеро-
порт, захищають його від сепаратис-
тів та проросійських найманців. Цей 
об’єкт стратегічно важливий. Якщо 
його контролюватимуть сепаратисти, 
це означатиме, що російські літаки бу-
дуть мати свою злітну смугу. Щоденно 
українських солдатів обстрілюють із 
важкої артилерії, проте наші герої не 
здаються і тримають оборону навіть 
ціною власного життя. Цим самим не 
дають ворогові захопити українську 
землю, піти далі вглиб нашої держави. 
Сепаратисти встигли їх охрестити «кі-
боргами». 

На жаль, державі не до снаги по-
вністю взяти на себе оснащення та 
забезпечення регулярної армії. Що 
говорити про добровольців? У такий 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ПРИДБАЛА ДОБРОВОЛЬЦЯМ НА ФРОНТ ПОТРІБНІ РЕЧІ

нелегкий час наших хлопців треба 
підтримати. Ми закупили для бій-
ців ДУКу кевларові каски, каремати, 
спальні мішки, балаклави і теплі речі 
(светри, термобілизну, в’язані шап-
ки, рукавиці). Поки придбали ці речі, 
з’явилася потреба у тепловізорі та 
радіостанціях. Тому без вагань виді-
лили ще 100 тис. грн. Насправді сума 
допомоги склала 260 тис. грн. Перед-
виборча кампанія – дороге задоволен-
ня. Тож кошти хотілося розподілити 
правильно, не викидаючи їх на вітер, 
не вкладаючи у величезні білборди, 
якими завішані будинки Луцька, чи 
агітаційну продукцію, що потім валя-
тиметься під ногами. Гроші вирішили 
спрямувати для людей.

– За яким принципом ви обирає-
те, яким саме військовим формуван-
ням допомагати?

– Ми не маємо поділу на «наших 
і не наших», адже і раніше підтриму-
вали різні формування. Тому переда-
ли кевларові шоломи, каремати, теплі 
речі на потреби добровольців, щоб 
вони почувалися захищеними, коли 
стає холодніше. Усе-таки війна стає 
тривалою. Ми теж виконуємо свій па-
тріотичний обов’язок перед Україною. 
Вони там, на сході, а ми тут.

– За таку допомогу вам закида-
ють підкуп виборців та спекуляцію 
на військовій тематиці. Як ви на це 
відповідаєте?

– Ми з самого початку підтриму-
вали і надалі будемо підтримувати 

нашу армію. Ця допомога не залежить 
від періоду – до чи після виборів. А 
надто вона не залежить від критиків, 
яким добрі справи Ігоря Петрови-
ча Палиці та моя активність стоять 
кісткою в горлі. Наші військові, які 
перебувають у зоні АТО, не змо-
жуть віддати свій голос за депутата 
в одномандатному окрузі, тому це не 
може бути розцінено як підкуп ви-
борців. Якби кожен кандидат віддав 
на потреби української армії гроші, 
спрямовані на зовнішню рекламу, зо-
крема, дороговартісні білборди, ми 
змогли б зберегти не одне життя за 
допомогою кевларових шоломів та 
бронежилетів.

 «КІБОРГИ» ОТРИМАЛИ 
АМУНІЦІЮ

Самі бійці визнають: така допомо-
га значно потрібніша, ніж зображен-
ня на білбордах, які заполонили нині 
увесь Луцьк.

– Я вважаю, що це правильний 
крок – завдяки економії коштів на ви-
борчій рекламі закупити і відправити 
потрібні речі на фронт. Це справді 
заслуговує на повагу, – зазначив вій-
ськовий ДУКу Володимир Бакулін під 
час вручення допомоги. 

Зі слів луцьких добровольців, го-
ловними проблемами Корпусу є від-
сутність статусу, ненадання зброї, 
нестача теплого одягу, тепловізорів 
тощо. Те, що вдається зібрати власни-

ми силами та завдяки друзям і пред-
ставникам бізнесу, забезпечує вояків 
приблизно на 40%. Решту доводиться 
економити, внаслідок чого бійці часті-
ше їздять на ротацію, адже забезпечи-
ти всіх добровольців касками, броне-
жилетами та зброєю проблематично. 
Бійці 93-ї бригади по-братньому ді-
ляться з добровольцями усім, що їм 
привозять. 

Волонтер із міста Рожища Юрій 
розповів, що допомагає бійцям у зоні 
АТО для того, щоб вони відчували 
себе не просто вояками зразка 1941 
року, а солдатами сучасної могутньої 
української армії, яка має стати взі-
рцем для всього світу. Тож отримані 
від Ірини Констанкевич кевларові 
шоломи одразу відправили у місто 
Щастя, на Луганську теплоелектрос-
танцію. Окрім цього, волонтер Юрій 
отримав фінансову допомогу на купів-
лю сотні радіостанцій хорошої якості 
для потреб українських військових. З 
його слів, коли у солдатів на передовій 
запитуєш: «Як справи?», вони відпові-
дають: «Сонячно, місцями град».

– Щоб відчути, як воно, це потріб-
но пережити. Сидячи вдома у безпеці, 
людина не може зрозуміти те, що на-
справді відбувається на буремному 
українському сході. Отримана сьогод-
ні допомога покращить настрій хлоп-
ців і допоможе їм вистояти та захис-
тити Україну, – каже волонтер Юрій.

Військовий ДУКу В’ячеслав Баку-
лін стверджує, що речі, які передають 

добровольцям, якісні. Це такі ж оку-
ляри, з якими він успішно провоював 
півтора місяця, кевларові каски, те-
плі светри та термобілизна, військо-
ві спальники. Найпотрібнішими в 
умовах війни він назвав тепловізори 
та рації, а також дизель-генератори. 
З його слів, почувши про потреби 
бійців, Ірина Констанкевич одразу ж 
виділила кошти на новий якісний те-
пловізор. 

ДОПОМОГА ІЗ РУК В РУКИ
Уже ввечері того ж дня волонте-

ри вирушили в дорогу. І в неділю, 19 
жовтня, доправили потрібні для ДУКу 
речі на схід. «Кіборги – це ми», – ви-
знають бійці, які перебувають у сели-
щі Піски і утримують донецький ае-
ропорт. Вони зазначають, що Путін не 
очікував того, що на допомогу воякам 
підніметься уся країна, тому він при-
речений на поразку. Подейкують, що 
російський президент навіть замовив 
подарунок на власний день народжен-
ня – підкорений сепаратистами аеро-
дром. Проте наші «кіборги» надійно 
тримають оборону.

Добровольці високо оцінили нада-
ну допомогу. Боєць із позивним Ката-
ліна визнав, що ініціатива відмови від 
білбордів – слушна, тому що Україна 
переживає непрості часи, і допомога 
ДУКу – значно важливіша річ.

– Народ знає, за кого голосувати. 
І кандидат, замість того, щоб віддати 
гроші на білборди, зробила все пра-
вильно, щоб допомогти добровольчо-
му батальйону, – сказав Каталіна.

Під час передачі допомоги вдало-
ся телефоном поспілкуватися з во-
линянином на псевдо Бронік, який 
перебуває у Пісках. З його слів, попри 
формальне перемир’я, їх обстрілюють 
з мінометів, «Градів», зі стрілецької 
зброї. Перебуває на бойовій позиції 
доброволець впродовж кількох тиж-
нів і не може пригадати жодного дня, 
коли ворог дотримувався б умов при-
пинення вогню.

– Буває, що по рації передають, 
мовляв, усе, кінець обстрілу, ніхто не 
стріляє, в нас перемир’я. І через дві 
хвилини після цього в нас починають 
летіти міни, – розповів Бронік. 

Організатор інформаційного цен-
тру ДУКу Алла Мегель, яка також опі-
кувалася створенням першого складу 
на базі Корпусу, зазначила, що важ-
ливо, аби бійці були одягнені якомога 
якісніше та тепліше. Тож каски замість 
білбордів, з її слів, гарна ініціатива.  

І справді, патріотизм не в тому, 
щоб гучно кричати про бідних солда-
тів і ситуацію на сході з депутатської 
трибуни, запроваджувати податок 
на армію. З власних коштів виділити 
суму, потрібну для допомоги конкрет-
ному батальйону, – ось справжній па-
тріотизм.
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ПОРІВНЯННЯ ПРОГРАМ 
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

VoxUkraine, «Українська правда» 

ише кілька днів залишається 
до виборів у Верховну 
Раду. Боротьба обіцяє 

бути конкурентною. Опитування 
свідчать, що змагання відбувається 
переважно між вісьмома партіями.

Тоді як деякі виборці мають дуже 
стійкі переконання, багато хто все ще 
роздумує над вибором. Справді, на по-
літичній арені з’явилося багато нових 
облич. Якщо припустити, що партійні 
програми є хоч якимось показником 
того, як ці партії будуть поводитися 
в майбутньому, отримуємо широкий 
спектр можливостей, запропонова-
ний виборцям.

Ми попросили 13 економістів із 
провідних академічних та аналітич-
них установ в Україні й за кордоном 
оцінити економічну частину програми 
кожної партії. У результаті отримали 
наступний рейтинг:

1. «Народний Фронт»
2. «Громадянська Позиція»
3. «Батьківщина» та Блок Петра 

Порошенка
4. «Самопоміч»
5. Опозиційний блок
6. Комуністична партія
7. Радикальна партія
Програми було оцінено за чотир-

ма критеріями: конкретність; можли-
вість виконання й практичність; еко-
номічна доцільність; послідовність та 
логічна зв’язність. Кожен параметр є 
важливим.

Конкретність потрібна як основа 
для звіту за досягнутий прогрес, адже 
виконання загальних обіцянок – та-
ких як, наприклад, підвищення якості 
життя, важко виміряти емпірично.

Можливість виконання й прак-
тичність відфільтровує обіцянки, 
які є фантастичними – наприклад, на-
здогнати США до 2020 року, або які 
мають порівняно невелике значення 
для пересічної людини – наприклад, 
скасувати податки на собак та інших 
домашніх тварин.

Економічна доцільність пере-
віряє, чи узгоджується програма з 
основними принципами економіки та 
бухгалтерського обліку – наприклад, 
державні видатки мають приблизно 
дорівнювати державним доходам.

Послідовність та логічна зв’яз-
ність виявляє суперечливі обіцянки – 
наприклад, виступати за вільні ринки 
й регулювання одночасно, і чи різні обі-
цянки доповнюють одна одну, тобто чи 
є в програми логічний ланцюжок і при-
родний зв’язок між різними частинами.

У Таблиці №1 наведено серед-
ні бали для кожної партії та кожного 
критерію за шкалою від 1 до 10: 0 – 
найгірший, 10 – найкращий.

Вражає, що жодна з партій не має 
високої оцінки за жодним із критері-
їв. Чому економісти були такі скупі на 
оцінки?

Візьмімо конкретність. Найниж-
чою оцінкою за цим критерієм «наго-
роджується» «Самопоміч». Програма 
цієї партії не має жодного числа або 
дати. Вона також не має жодної цілі, з 
якою можна було б зіставити числовий 
показник, чи об’єктивного критерію 
для оцінки прогресу, і не має жодних 
термінів для досягнення цілей.

На жаль, така відсутність конкре-
тики є загальною рисою всіх програм.

Наприклад, Опозиційний блок 
обіцяє зупинити економічний спад, 

Таблиця 1. Середні оцінки програм партій

Конкретність
Можливість 
виконання /

практичність
Економічна 
доцільність

Послідовність 
та логічна 
 зв'язність

Середній 
показник

Народний Фронт 4.2 5.2 5.8 6.2 5.4
Громадянська позиція 5.2 5.5 4.9 5.6 5.3

Блок Петра Порошенка 3.7 4.8 4.8 5.8 4.8
Батьківщина 4.8 4.6 4.5 5.5 4.8
Самопоміч 3.3 4.8 4.9 4.8 4.4

Опозиційний Блок 3.4 3.2 2.3 4.2 3.3
Комуністична партія 4.1 1.8 1.0 5.3 3.0

Радикальна партія 3.5 2.0 1.6 3.2 2.5

Таблиця 2. Кореляція між програмами політичних партій

Батьків-
щина

Грома-
дянська 
позиція

Кому-
ністична 

партія

Ради-
кальна 
партія

Опозицій-
ний Блок Самопоміч Народний 

Фронт
Блок Петра 
Порошенка

Батьківщина 1.00
Громадянська 
позиція 0.43 1.00

Комуністична 
партія 0.33 0.31 1.00

Радикальна 
партія 0.37 0.39 0.40 1.00

Опозиційний 
Блок 0.53 0.44 0.42 0.56 1.00

Самопоміч 0.36 0.48 0.32 0.45 0.52 1.00
Народний 
Фронт 0.35 0.43 0.34 0.43 0.53 0.47 1.00

Блок Петра 
Порошенка 0.47 0.54 0.39 0.53 0.57 0.51 0.46 1.00

Л

але не пояснює, як саме збирається 
цього досягти. Навіть «найконкрет-
ніша» програма за рейтингом – «Гро-
мадянська позиція» – має лише кілька 
вимірюваних та визначених у часі ці-
лей, які можна перевірити: наприклад, 
досягти енергетичної незалежності до 
2020 року, зменшити чисельність мілі-
ції на 50%.

Бали з можливості виконання й 
практичності показують, що цілей бага-
тьох партій навряд чи можна досягти.

Наприклад, КПУ має найнижчий 
бал за цим критерієм, бо вони обіця-
ють безплатну охорону здоров’я, осві-
ту та житло для значної частини на-
селення. Радикальна партія, що також 
має дуже низький бал, обіцяє підняти 
видатки на охорону здоров’я вдесяте-
ро – тобто майже до 40% ВВП.

Навіть найбільш «мейнстрімні» 
партії, як правило, перебільшують з 
обіцянками.

«Народний фронт» обіцяє підняти 
Індекс розвитку людського потенціалу 
України (ІРЛП) до рівня ТОП-20 країн. 
Зважаючи на те, що складові ІРЛП змі-
нюються повільно, і наразі Україна по-
сідає 83-тє місце у світі, то щоб досягти 
ТОП-20, вона має випередити такі кра-
їни, як Іспанія, Фінляндія й Франція.

Громадянська позиція отримує 
найвищий, але ще далекий від доско-
налості бал лише тому, що є відносно 
консервативною у своїх обіцянках.

Економічна доцільність – пара-
метр, за яким партії отримали найниж-
чі оцінки. Такий сумний результат під-
креслює, що багато політичних партій 

в Україні є відвертими популістами, що 
обіцяють щедрі державні програми та 
низькі податки, намагаються контро-
лювати ціни за рахунок регулювання, 
субсидування різноманітних секторів 
та обмеження вільного ринку.

Безперечним «чемпіоном» в цьому 
є Комуністична партія, яка пропонує 
рай на землі за рахунок обмеження 
приватної власності, перерозподі-
лу багатства й доходів, націоналіза-
ції ключових галузей промисловості. 
Крах радянської економіки, мабуть, 
найкращий доказ того, якими недо-
цільними є такі пропозиції.

Радикальна партія близька до 
КПУ, тому що також обіцяє радикаль-
ний перерозподіл багатства, кредити 
для бізнесу за низькими відсоткови-
ми ставками (хто видаватиме ці кре-
дити?), заборону ринку землі (як це 
може стимулювати інвестиції в АПК?), 
«списання» державного боргу (як це 
узгоджується з розширенням доступу 
до іноземних ринків капіталів?) тощо.

Опозиційний блок посідає тверде 
третє місце знизу. Однією з перлин 
програми цієї партії є обіцянка повер-
нутися до фіксованого курсу. Для кра-
їни, чия зовнішня торгівля залежить 
від цін на біржові товари, фіксований 
обмінний курс – як поцілунок смерті. 
І Україна доводила цей простий еко-
номічний принцип багато разів. Кожні 
5-8 років в державі трапляється валют-
на й/або банківська криза саме через 
упертість Національного банку в збе-
реженні фіксованого обмінного курсу.

Найвищі оцінки отримали «На-

родний фронт», «Громадянська по-
зиція» і «Самопоміч». Усі три партії є 
прихильниками ліберальної, ринкової 
економічної політики з відносно не-
значною участю держави. Цікаво, що 
тільки дві із цих партій, НФ і ГП, не 
обіцяють знизити податки.

Параметр послідовність та логічна 
зв’язність показує, що багато партій 
не мають чіткої ідеології, а різні части-
ни їх економічних програм вказують у 
протилежні напрямки.

Компартія є досить стабільною й 
злагодженою: вона хоче побудувати 
централізовану планову економіку. 
Незважаючи на те, що наполегливість 
винагороджується за цим критерієм, 
ця наполегливість іде в неправильно-
му напрямку.

Деякі програми, здається, мають 
бухгалтерські помилки. Наприклад, 
Радикальна партія обіцяє збільшити 
коефіцієнт витрат на охорону здоров’я 
в 10 разів. Оскільки витрати на охоро-
ну здоров’я становлять близько 10 від-
сотків державного бюджету, це озна-
чає, що партія не зможе фінансувати 
інші державні програми, такі як обо-
рона, освіта й соціальне забезпечення.

Дивним є те, що кілька популяр-
них серед населення партій мають 
очевидні суперечності у своїх намірах. 
Наприклад, «Батьківщина» наполягає 
на створенні ринкової економіки, але 
заперечує ринок землі.

Подивімось на середні значення за 
усіма критеріями. Можна спостерігати 
три кластери.

У верхньому кластері – «Народний 

Фронт» і «Громадянська Позиція» – 
які мають найвищі середні показники. 
Вони посилають відносно чіткі й по-
слідовні повідомлення.

Другий кластер – «Батьківщина», 
Блок Петра Порошенка, «Самопо-
міч» – має значний відрив від першо-
го. Партії в цьому кластері уникають 
ексцентричних обіцянок, але їхнім 
кампаніям бракує конкретності, вони 
можуть робити нереалістичні й/або 
суперечливі обіцянки.

Третій кластер – КПУ, Радикаль-
на партія, Опозиційний Блок – має 
гнітючі показники, тому що програ-
ми в ньому переповнені заявами, що 
спантеличують, оптимістичними обі-
цянками або будують свої кампанії на 
економічно нестійкому підґрунті.

Напевно, найбільше серед резуль-
татів аналізу всіх партійних кампаній 
впадає в око, що, незважаючи на всі 
відмінності, які виявили експерти, про-
грами партій доволі схожі між собою.

Наприклад, коефіцієнт кореляції 
між Опозиційним Блоком і Блоком 
Порошенка становить 0,57. Водночас 
програма Комуністичної партії най-
менш корелюється із програмами 
інших партій. Деякі схожості та роз-
біжності цілком очікувані: партії, що 
домінують, змагаються за середньо-
статистичного виборця, тоді як ради-
кальні партії диференціювали себе, 
говорячи зовсім різні речі.

Загальна подібність програм озна-
чає, що, не змінюючи інших факто-
рів, переможці визначатимуться не 
за програмою та пропонованим пла-
ном дій, а за рейтингом особистостей 
партійних лідерів. Така залежність від 
фактора особистості може бути небез-
печною. Зрештою, члени Партії регіо-
нів переклали всю провину на Віктора 
Януковича, який зосередив владу у 
своїх руках.

Ліричний відступ. В Остапа Бен-
дера, відомого персонажа «Дванадця-
ти стільців» та «Золотого теляти» було 
близько чотирьох сотень відносно чес-
них способів видурити в людей гроші. 
Деякі з них були доволі екзотичними: 
наприклад, обіцянка віддати слонами. 
У нього навіть була така собі політич-
на партія: таємне об’єднання «Меча й 
плуга».

Таким чином, виборці можуть 
обирати з усього строкатого розмаїття 
політичних партій.

Раціональний виборець має ви-
брати програму, яка тримає баланс 
між амбіціями й реалізмом. Іншими 
словами, ми не хочемо обирати пар-
тію, яка нічого не обіцяє, але так само 
не хочемо партій із фантастичними 
обіцянками.

Ідеальна партія – між цими край-
нощами.

Наш аналіз засвідчує, що на основі 
партійних програм раціональний ви-
борець має багато інформації… щоб 
виключити деякі варіанти. Але полі-
тичний спектр, що домінує, складають 
подібні партії. І тому в гру вступають 
інші міркування.
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КАНДИДАТ РОМАН ІВАНЮК ТИСНЕ ЧЕРЕЗ 
МІЛІЦІЮ НА ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ?

За матеріалами «Під прицілом»

андидат у народні 
депутати в 
мажоритарному 

окрузі №22 (м. Луцьк) Роман 
Іванюк написав заяву до 
правоохоронних органів. 
Він поскаржився міліції на 
інформацію в газеті, тираж 
якої вийшов на замовлення 
громадської організації 
«Бойкот». З цього приводу 
Іванюк навіть скликав прес-
конференцію.

Передумовою для цього стала пу-
блікація в газеті «Правда про канди-
датів» під заголовком «Роман Іванюк 
– МАЖОРний прихильник Тігіпка?». 
Тиражем у 70 000 примірників газета 
розійшлася містом. А згодом потрапи-
ла до рук і самого кандидата.

Зауважимо, що окрім Романа Іва-
нюка, у газеті були публікації і про ще 
чотирьох претендентів на місце у пар-
ламенті.

Сам Роман Іванюк негайно скли-
кав цілу прес-конференцію, на якій 
промовисто та емоційно заявляв, що 
інформація стосовно його персони у 
газеті – ніщо інше, як намагання його 
дискредитувати в очах виборців.

«Я закликаю не реагувати на цю 
ганчірку, де моїй скромній персоні ви-
ділили аж три сторінки, і то дві – з фо-
тографіями. З початку виборчої кампа-
нії про мене розповсюджують усілякі 

нісенітниці, але за своєю суттю – ви-
смоктані з пальця. Мене пов’язують із 
Миколою Романюком, який дав мені 
першу роботу. Звичайно, я підтримую 
із ним стосунки, але робити з цього 
щось надзвичайне не варто. Ставши 
депутатом, я співпрацюватиму із місь-
ким головою», – сказав Роман Іванюк 
під час брифінгу.

Крім того, під час зустрічі з жур-
налістами кандидат заявив, що уже 
навіть звернувся до правоохорон-
них органів із заявою, в якій просить 
провести розслідування порушення 
передвиборчої агітації по виборчому 
округу №22.

Варто повідомити, що у публікації 
йдеться про те, що заклики та гасла 
Романа Іванюка дуже схожі з промо-
вою екс-регіонала Сергія Тігіпка на 
початку квітня цього року на Донбасі. 
Мовляв, країні потрібен мир, і, мож-
ливо, тимчасово треба поступитися 
комусь своїми інтересами.

Крім того, двох кандидатів поєд-
нує ще й те, що під номером 5 у ви-
борчому списку «Сильної України», 
очолюваної Тігіпком, йде шеф Іваню-
ка – генеральний директор «Конкорд 
капітал» Ігор Мазепа. Зазначимо, що 
Роман Іванюк працює в «Конкорд ка-
піталі» на посаді голови департаменту 
інвестиційного капіталу.

«Більше того, батько Іванюка 
свого часу працював заступником 
Микола Романюка в «ПриватБан-
ку», а потім вирішив, що зможе са-
мостійно керувати якимось банком. 
[…] На його (Романа Іванюка. – ХЛ) 
підтримку в Луцьку працює умовна 
група «червоних директорів», яких 

поєднує не лише великий як на масш-
таб Луцька бізнес, а й спільне кому-
ністичне чи комсомольське минуле. 
Очолює цю групу підтримки волин-
ський губернатор Володимир Гунчик. 
Він – колишній директор Луцького 
автомобільного заводу. І саме там 
розташований виборчий штаб Ро-
мана Іванюка. За вказівкою Гунчика, 
кандидатові-мажоритарнику безпере-
шкодно надають приміщення автоза-
воду для проведення там зустрічей з 
виборцями та агітаторами. […] Тепер 
же Романюк виділив для кандидата-
мажоритарника в поміч своїх штатних 
працівників. Помічник луцького мера 
Богдан Гончарук та радник міського 
голови Микола Іванюк періодично 
з’являються на агітаційних зустрічах 
кандидата», – йдеться у публікації.

Після цього описується ще й спо-
сіб столичного життя претендента на 
парламентське крісло, або ж як його 
назвав автор публікації – «МАЖОРи-
тарного КАНДИДАТА». А на додаток 
зо два десятки фото.

Інтернет-видання «Під прицілом» 
звернулося до прес-служби Романа 
Іванюка.

Прес-секретар почала запевняти, 
що усю детальну інформацію щодо 
прес-конференції уже опублікували 
інші видання, а інтернет-сайт «може 
зробити передрук».

«Ви можете взяти передрук з ін-
ших видань, вони чітко все описали», 
– заявила прес-секретар кандидата 
Ірина Смалько. 

«Загалом, ми вважаємо, що там є 
перекручення всіх фактів, тобто це 
є вибірка окремих фотографій, які 

стосуються особистого життя, і вони 
некоректно підписані, тобто ці фак-
ти спотворені. Ніхто не прийшов і не 
запитав його, звідки ця фотографія, 
чому вона. Тобто це якийсь благочин-
ний захід, наприклад, і підписали це 
зовсім не так. Просто скачали з інтер-
нету, навіть деякі фотографії є, до речі, 
неправдивими взагалі», – повідомили 
у прес-службі Романа Іванюка.

На запитання, чи не є заява кан-
дидата до правоохоронних органів 
тиском на громадських активістів, 
адже замовником друку газети висту-
пає громадська організація «Бойкот», 
почули відповідь, що усю інформа-
цію надасть прес-служба обласного 
управління МВС, тому що це може 
перешкодити слідству.

«Цю інформацію дізнавайтеся, 
будь ласка, в правоохоронних органів, 
я не можу цього коментувати, тому що 
цю інформацію надає управління на-
шої міліції. Я не заважаю слідству. Була 
така заява, вона зареєстрована. Я не 
буду нічого коментувати, тому що це 
суперечить слідству. Ми не вважаємо, 
що можемо когось судити. Для цього є 
міліція, правоохоронні органи і вони 
будуть з’ясовувати. У нас немає такої 
позиції – на когось щось говорити».

Зрештою, про результати розслі-
дування стане відомо зовсім скоро, 
адже з цього приводу Роман Іванюк 
пообіцяв організувати ще одну прес-
конференцію.

Як повідомив у коментарі «Хроні-
кам Любарта» керівник Луцької місь-
кої організації ГО «Бойкот» Артем 
Орлов, який є відповідальним за ви-
пуск скандальної газети, його органі-

зація не має будь-яких виборчих амбі-
цій. Його основне завдання – донести 
людям правду про кандидатів. 

«Планувалося, що буде випущено 
ще одну листівку з інформацією про 
інших кандидатів: Анатолія Грицюка, 
Павла Данильчука, Ірину Констанке-
вич, Олександра Пирожика та Романа 
Бондарука. Проте агресивна позиція, 
яку обрав кандидат Іванюк, ставить 
під сумнів реалізацію цих планів. 
Адже активісти «Бойкоту» залякані», 
– каже Артем Орлов.

Щодо звинувачень кандидата у 
брехні, то активіст каже, що вся пода-
на інформація є достовірною та прав-
дивою.

«Роман Іванюк заявляє, що ці знім-
ки – це його особисте життя, а деякі з 
них є неправдивими. Але, по-перше, 
всі матеріали ми брали з відкритих 
джерел. Кожен може через Google пе-
ресвідчитися, що всі події, всі фото-
графії та підписи до них – правдиві. 
По-друге, заявивши про намір балоту-
ватися в нардепи, Роман Іванюк став 
публічною особою, а тому його заки-
ди про втручання в особисте життя є 
просто смішними», – говорить лідер 
луцького «Бойкоту».

Також Артем Орлов побоюється за 
власну безпеку.

«Хочу заявити, що я ніякої проти-
правної діяльності не веду, ні з ким 
конфліктів не маю, наркотики не вжи-
ваю, дорогу переходжу лише на зелене 
світло. Тому якщо зі мною трапиться 
будь-що, я вважатиму це помстою з 
боку Романа Іванюка за ту чесну пози-
цію, яку займає ГО «Бойкот», – заявив 
Орлов.

К
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ОЛЕКСАНДР СЕРВАТОВИЧ: «ЯКБИ 
НЕ ВОЛОНТЕРИ, ТО МИ НЕ БУЛИ 
Б ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ВЗАГАЛІ НІЧИМ»

Н
Наталія СКОЛОЗДРА, ipress.ua

ачальник медичної частини 
51-ї ОМБР, старший 
лейтенант Олександр 

Серватович у мирний час 
працював директором волинської 
радіокомпанії. Коли в Україну 
прийшла війна, через 12 років після 
закінчення медичного університету 
він став військовим медиком. Після 
Волновахи, Іловайська і Луганська 
він без купюр розповідає про 
долю своєї бригади, розмову 
з президентом, ставлення до 
виборів, роботу волонтерів і про 
патріотів, які живуть на Донбасі.

– Ще зовсім недавно ви були 
успішним бізнесменом. Що вас під-
штовхнуло покинути мирний Луцьк 
і піти на війну? 

– Усе просто: надійшла повістка, я 
взяв і пішов.

– На передовій ви військовий ме-
дик, а до подій на сході мали медичну 
практику?

– Я 12 років тому закінчив Львів-
ський медичний університет імені 
Данила Галицького. Медична спеці-
альність – анестезіолог. Уже в Луцьку 
закінчив інтернатуру й після цього 
зрозумів, що в нашій державі ліка-
рем бути неможливо, тому що треба 
або бути «прохачем» і красти в людей 
гроші, або треба йти «на свої хліби». 
Я плюнув і став працювати «на своїх 
хлібах».

На сьогодні – директор радіоком-
панії «Мікс», яка представляє різні ін-
формаційні радіоканали у Волинській 
області.

– Ви з бійцями 51-ї бригади мали 
зустріч з президентом. Розкажіть, до 
чого домовились під час цієї зустрі-
чі, що вам пообіцяв Президент, що 
з обіцяного вже почали виконувати?

– Коли президент Порошенко 
йшов до нас на зустріч, він уже мав ба-
гато інформації щодо ситуації з 51-ю 
бригадою, він готувався, але дуже 
багато інформації, яку йому надали, 
було перекручено.

Він не знав, що наша 51-ша брига-
да мала бути бригадою резерву і, від-
повідно, мобілізувалась як бригада ре-
зерву. Як вона опинилася на передовій 
у повному складі – таке питання треба 
поставити багато кому.

Президент стверджував, що нібито 
ми втекли, а не відступили за наказом. 
Разом з тим, 51-ша бригада була пер-
шим військовим формуванням, яке 
взяло Савур-Могилу і не відійшла від 
неї, закріпилась там, зробила базовий 
табір разом з іншими підрозділами 
збройних сил. Був там і Правий сектор, 
і це чи не єдине місце, де особисто для 
мене він «засвітився» у позитивному 
світлі. Там також була і бригада Нацг-
вардії, але внаслідок уже четвертого 
чи восьмого штурму Савур-Могилу 
взяла саме 51-ша бригада.

На жаль, Порошенкові не доповіда-
ли, що 51-ша взяла висоту, а доповіли, 
що 51-ша здала, хоча вона не здавала, 
а відступила і залишила оборону 30-
тій бригаді внаслідок того, що розби-
ли дуже багато нашої техніки та було 
втрачено дуже багато наших людей.

Президент підтвердив рішення, 
що 51-шу бригаду буде розформовано 
і на її місці сформують нову 14-ту бри-
гаду. Але нашим основним завданням 

на цій зустрічі було відстояти честь 
хлопців 51-ї бригади, які гідно воюва-
ли. Ми президентові доповіли, на яку 
лінію фронту було виведено нашу бри-
гаду, де вона перебувала під час бойо-
вих дій, у яких боях брала участь і де 
здійснила справжні бойові подвиги.

Ми просили, щоб він зберіг нам 
офіцерський актив, а крім офіцер-
ського, ще й солдатів, які достойно 
пройшли цю війну. Також попросили, 
щоб зберіг бойовий шлях і нагороди 
51-ї бригади, бо в неї 75-літня історія. 
Попросили, щоб передав новому фор-
муванню прапор, нагороди тощо, хоча 
там є і ордени Леніна, і «зірки», але 
мені здається, що просто так ховати 
історію не можна.

Говорили з президентом також 
про військовополонених. Депутати 
передали список, попросили, щоб до-
поміг витягнути наших побратимів з 
полону. Порошенко пообіцяв, що до-
поможе. Просили також, щоб зберіг 
нам командира Володимира Яцківа, 
який формував нашу бригаду.

Загалом наша зустріч в Адміні-
страції Президента тривала приблиз-
но півтори години.

Особисто моя думка така, що з 
того, про що ми спілкувалися, най-
імовірніше, нічого так і не почнуть ви-
конувати.

– А загалом як ви оцінюєте цю 
зустріч? Ви нею задоволені?

– Я буду задоволений тоді, коли 
буде виконано хоча б 30% з того, що 
пообіцяли. Якщо президент не роз-
жене офіцерів, залишить кадровий 
резерв, збереже історію та здобутки 
51-ї бригади і допоможе формуванню 
нової боєздатної структури, тоді я ска-
жу: так, нормально з’їздили. А якщо 
ми поговорили, а результату жодного 
– то що їздили, що радіо слухали. Буде 
прикро.

– До теми позачергових парла-
ментських виборів. Цьогоріч ви в 
них як кандидат участі не берете, а 

як ставитеся до комбатів, бійців, які 
вирішили балотуватись у народні де-
путати?

– Це їхнє право, думаю, вони зна-
ють, що роблять.

– А як оцінюєте проведення ви-
борів під час війни?

– Дуже негативно, бо ці вибори 
проводяться на крові хлопців, які ги-
нуть на сході. Я вважаю, що президент 
України мав би як гарант Конституції 
взяти всю повноту влади і відпові-
дальність на себе, ввести тимчасову 
владу президента, для цього є пропи-
сані різні законні і підзаконні акти. А 
не хоронити наших хлопців під кожні 
вибори, бо нам спочатку треба було 
президента вибрати, тепер парламент, 
потім ще когось треба буде вибирати, 
а весь той час гинуть люди.

Коли владоможцям треба – закон 
працює, коли не треба – не працює. 
Станом на сьогодні всі закони, які Рада 
приймала після того, як президент 
розпустив парламент, мають бути не-
легітимними. Тоді в мене питання: як 
нелегітимні рішення будуть породжу-
вати легітимні рішення? У нас Консти-
туція порушується щодня.

– Як тоді, на вашу думку, треба 
змінювати депутатів у парламенті?

– Іноді складається враження, що 
вони хочуть довести український на-
род до такої точки кипіння, що він 
прийде і буде їх зносити зі зброєю в 
руках. Так, це буде незаконно, так, це 
буде всупереч європейським нормам 
моралі, але це буде єдиним можливим 
рішенням. Вони дограються до того, 
що народ візьме автомати.

Мої побратими, які проливали 
кров, захищаючи територіальну ціліс-
ність України, повернуться додому і 
не захочуть жити в такій державі, яка 
буде не державою, а зібранням корум-
пованого зброду, тоді вони поставлять 
нормальну легітимну владу, тільки зі 
зброєю в руках.

Я думаю, що влада цього боїться, 
бо вона це розуміє. Кожен другий чи 
кожен третій з тих, що були на фрон-
ті, готові повернутись на Київ і спо-
чатку в столиці навести порядок, а 
тоді повернутися на схід. Єдине,  що 
люди порядні, все ж таки, вважають, 
що спершу треба відстояти кордон, 
а тоді йти на Київ. І ця тема, думаю, 

буде набагато цікавіша, ніж доля 51-ї 
бригади.

– Розкажіть, будь ласка, трохи 
детальніше, як вам допомагають во-
лонтери і чого на сьогодні солдати 
потребують найбільше?

– Якби не волонтери, то ми не були 
б забезпечені взагалі нічим. Від них ми 
отримували все, починаючи від їжі, 
закінчуючи шкарпетками, ремонтом 
танків, артилерії тощо. Держава ро-
бить мізер, основну частину роблять 
волонтери і гроші спонсорів.

Коли я говорив про роботу з жи-
телями східних областей, то казав про 
тих, які залишилися там і хочуть жити 
в державі Україна. Такі є теж. Їх там не-
багато – 5-10%, так само, як і небагато 
тих, хто проти. Здебільшого проблему 
на Донбасі створила байдужість. Бай-
дужість і божевільна корупція.

Основою ведення будь-яких бо-
йових дій є зв’язок. Сепаратисти, на 
відміну, від української армії мають 
прекрасний зв’язок: а) супутникові те-
лефони; б) цифрові радіостанції.

Коли кожен боєць забезпечений 
радіостанцією і стоїть радіоточка, 
коли оператор може давати зв’язок 
будь-яким підрозділам з будь-якою 
частиною – у них це є, а в нас цього не-
має взагалі.

Щодо використання світового бо-
йового досвіду, то нам треба запросити 
двох-трьох офіцерів, які пройшли не 
одну війну, чи то з Америки, чи з Ізра-
їлю, чи з Англії, тобто з країн, які вели 
чи ведуть реальні бойові дії. Бо Украї-
на брала участь лише в певних місіях і 
це питання досі не було настільки го-
стрим. Так само, як футбольні коман-
ди купують за мільйони гравців, і ми 
можемо витратити кілька мільйонів… 
Нам не треба якихось генералів чи ви-
соких військових чинів, дайте просто-
го капітана, майора, який брав участь у 
реальних бойових діях і він може роз-
казати, що нам треба, тому що він ба-
чив, як це в потужних мілітарізованих 
країнах, які використовують ту чи ту 
техніку і тактику та з нею воюють. Для 
штабу нашої армії така людина зможе 
сформувати логіку дій і сказати, що 
потрібно і в якій кількості.

Треба чітко усвідомити, що ці всі 
батальйони тероборони, міліцейські, 
нацгвардійські – маразм вищої проби. 

Йде війна артилерії, важкого і висо-
коточного озброєння, а ми беремо до-
бровольців, відправляємо їх на фронт 
зі стрілковою зброєю і у нас гинуть 
герої, що готові захищати кордони 
України.

Досі все робили з однією метою: 
мовляв, воєнний час не оголошений і 
треба втримати ситуацію до виборів. 
Скільки ще заради виборів хлопців 
загине? Після виборів на сході не змі-
ниться нічого. Там уже відбулися такі 
зміни, що гірше, ніж є, точно не буде, 
а буде просто тяжка, холодна і голодна 
зима. Ці вибори для сходу нічого не 
змінять.

Більшу частину українського на-
селення не цікавить, що відбувається 
на сході, що там триває війна, вони 
збираються себе захищати вже тоді, 
коли війська Путіна прийдуть до них 
в оселі. Але якщо війська Путіна при-
йдуть до них додому, то вже захищати 
не буде що, а їхній патріотизм не буде 
нічого вартий.

Я такий висновок роблю після 
того, як їжджу східними областями і 
бачу, що нам нема чим рити окопи, а 
за кілька кілометрів – тонни найсучас-
нішої закордонної техніки з шикар-
ними вантажівками і екскаваторами 
будують дорогу Київ-Харків. А хлопці 
собі руки зривають, бо постійно око-
пи риють, бо інженерну техніку їм «не 
положено».

– З погляду людини, яка пере-
бувала в самому епіцентрі найгаря-
чіших подій на сході, яким, на вашу 
думку, має бути розв’язання цього 
військового конфлікту?

– Цей конфлікт розв’язати практич-
но неможливо, його можна заморозити. 
Думаю, для того, щоб його залагодити, 
треба роки, бо загинуло дуже багато 
людей, зокрема, і громадян України, 
серед яких багато невинно вбитих.  Що 
ще можна зробити? Треба намалювати 
для себе уявну лінію фронту і закріпи-
ти її, зробити безпечний кордон, щоб у 
них не було можливості залізти далі на 
територію України.

Ще одне питання – це Донецька і 
Луганська області, які залишились без 
жодної влади, у них вже за цю зиму 
з’являться проблеми з організацією 
побуту, охорони, з харчуванням, з 
теплом… Я вважаю, що їх треба зали-
шити на відкуп самим собі, щоб вони 
відчули, як воно – пожити без влади.

Третє питання – їм допомагають 
місцеві жителі, а з іншими місцевими, 
які підтримують Україну, практично 
роботи не проводять. Треба займа-
тися не лише армією, а й патріотами, 
громадськими організаціями, громад-
ськими рухами, активістами, активно 
їх фінансувати, бо не маючи підтрим-
ки зсередини, ти ніколи не захистиш-
ся та нікого не завоюєш.

І останнє – потрібно чистити саму 
владу. Бо якщо влада та військове ко-
мандування залишаться такими ж, як 
досі, то виграти війну буде неможливо.
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Х/Ф «УБИВСТВО»
Країна: США, 2012. Жанр: трилер
Режисери: Едвард Б’янчі, Агнешка Холланд 
У ролях: Мірей Інос, Біллі Кемпбелл, Мішель 

Форбс, Джоел Кіннаман, Брент Секстон. 
Хто вбив Розі Ларсен? Ця таємниця, приховувана 

нескінченними дощами Сіетла, зв’язала воєдино жит-
тя героїв серіалу – родину юної Розі, детективів, які 
розслідують вбивство, підозрюваних. І у кожного з них 
є свої секрети, готові будь-якої миті спливти на по-
верхню, викривши свого власника перед суспільством і, 
можливо, знищивши його ... 

Х/Ф «Я ВСЕ ПОДОЛАЮ» 
Країна: Росія, 2014. Жанр: мелодрама 
Режисер: Ігор Мужжухін 
У ролях: Юлія Кокрятська, Олексій Зубков, Артур 

Іванов, Любов Тихомирова, Вадим Колганов, Ігор Ясуло-
вич, Олександр Сєров, Анна Капалева, Юрій Сазонов. 

Люда – справжня російська жінка, яка тягне не-
помірну ношу на тендітних плечах. Вона бореться з 
пияцтвом чоловіка, виховує дітей, допомагає подрузі 
й терпеливо зносить докори свекрухи. Але доля немов 
перевіряє героїню на міцність, і черговим ударом ви-
являється справжня трагедія. Чоловік Люди трагічно 
гине під час пожежі, а будинок згорає дотла. Немов 
зірвавшись з ланцюга, близькі люди скидають маски 
пристойності і зраджують героїню: свекруха не дає 
притулку, а найкраща подруга з ревнощів проганяє її 
на вулицю … Чи зуміє Люда подолати всі пригоди і по-
чати життя заново?

Х/Ф «НЕСТРИМНІ»
Країна:  США, 2010. Жанр: бойовик, трилер
Режисер: Сильвестр Сталлоне
У ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стетхем, 

Джет Лі, Жизель Ітьє, Ренді Кутюр, Дольф Лундгрен, 
Террі Крюс.

Барні Россо – професійний солдат, готовий працю-
вати найманцем. Разом з ним його професійна коман-
да, яка пройшла не одну війну. Россо надходить пропо-
зиція вирушити на острів неподалік Куби, де він і його 
команда мають убити місцевого диктатора, який на-
водить страх на всіх жителів острова. Россо не замис-
люючись береться за виконання завдання.
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2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1» 07.10 
«Особистий рахунок» 07.35 
«Маша і ведмідь»  08.35 
«Чистоnews» 09.40 «Чотири 
весілля - 3» 10.55 Т/с «Свати»
12.25 «Розсміши коміка - 4»
13.25 «Шість кадрів» 13.50, 
14.50 «Сімейні мелодрами - 3»
16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с 
«Величне століття. Роксолана - 4»
20.20 «Сказочная Русь»
21.10 «Мультибарбара»
21.35 «Вечірній Київ »
23.00 «Світське життя»
00.05 Х/Ф «КВІТИ ВІЙНИ»
02.35 Х/Ф «ЖІНКА-МУШКЕТЕР»

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 Т/с «Каяття»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
16.25 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Щастя з пробірки»
20.00, 03.45 «Подробиці»
20.40 «Чорне дзеркало»
22.45, 04.25 Т/с «У зоні ризику»
02.10 Д/с «Найдивніші у світі 2»

04.20 Служба розшуку дітей
04.25, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.00 Світанок
06.05 Т/с «Літєйний»
08.00, 09.15, 13.10, 16.10 Т/с 
«Нюхач»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Кріт
22.20 Х/Ф «РЕМБО-4»
00.00 Х/Ф «ТАНГО І КЕШ»
02.00 Х/Ф «РЕМБО-3»
03.35 Т/с «Карадай»

05.15 У пошуках істини
06.00 Х/Ф «АЕЛІТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ ДО ЧОЛОВІКІВ»
07.35 Х/Ф «НІКОЛИ НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЕ»
09.35 Х/Ф «РІВНЯННЯ ЛЮБОВІ»
18.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.50 «Національне 
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
22.00 «Вiкна-Новини»
00.25 «Куб - 5»
02.15 Х/Ф «ДОРОСЛІ ДІТИ»
03.25 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.35, 03.00 
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30, 21.30, 
03.30 Спорт
06.50, 07.25, 08.25, 08.40 Гість 
студії
07.45 Країна on line
08.55 Паспортний сервіс
09.55, 19.00, 04.30 Про головне
10.35 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
11.00 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.15 Час-Ч
13.35 Хочу бути
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Дитячі історії. «Чортове 
колесо»
14.30 Казки Лірника Сашка
15.00 Euronews
15.20 Віра. Надія. Любов
16.30 Х/Ф «ТАТО - ПЕС»
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер LIVE (ч.1)
21.40 Шустер LIVE (ч.2)
00.00 Підсумки
00.25 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.55 ТелеАкадемія
03.40 Меланхолійний вальс
05.05 Як ваше здоров’я?

06.50 Тс «Следки» 3-6 (1)
08.40, 21.30 «Джедаі. Воїни 
доріг» 09.00, 18.30, 21.00 
Новини «Спецкор» 09.30 
«Люстратор 7.62» 09.40 Х/Ф 
«АТИ-БАТИ ЙШЛИ СОЛДАТИ»
11.30 Х/Ф «ЗАГІН 
ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»
13.25 «Нове Божевільне відео 
по-українськи»
15.00 «Супероблом.UA»
16.30 Т/с «ППС»
19.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР-2. 
ПОДВІЙНА МОТИВАЦІЯ»
22.00 Х/Ф «ЩО ПРИХОВУЄ 
БРЕХНЯ»
23.55 Х/Ф «БАНДИТИ»

07.50 Суперкораблі
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 18.30 Далеко і ще далі
11.30 Основний інстинкт
12.20, 22.50 Найнебезпечніші 
тварини
13.10, 17.30 Шукачі 
неприємностей
15.00, 21.10 Правила життя
15.50, 05.20 Сучасні дива
16.40, 23.40 Полювання на 
вбивць
19.20 Секретні території
22.00 Дика Франція
00.30 Покер
01.20 Танки. Великі битви

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.35 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 21.00 Т/с 
«Слід»
10.10 Т/с «Карпов 3»
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
13.15, 04.05 Т/с «ОСА»
18.00, 05.25 Т/с «Красуня Ляля»
23.00 Події дня
23.30 Хочу до Меладзе
02.20 Щиросерде зізнання
02.45 Т/с «Форс мажори»

05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Нові пригоди мисливців 
за привидами»
07.00, 18.00, 01.45 Репортер
07.05, 09.00 Т/с «Татусеві дочки»
08.00, 14.00 ШОУМАНІЯ
12.00, 14.50 Т/с «Вороніни»
18.20, 05.20 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
21.10 Проект Перфект
22.25 Герої та коханці
01.50 Х/Ф «СУСІДКА ПО КІМНАТІ»
03.10 Т/с «Милі ошуканки»
04.35 Зона ночі
04.55 25-й кадр

СУБОТА
1 ЛИСТОПАДА
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

07.45, 05.45 «Шість кадрів»
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедиків Гаммі» 09.00 
«Світське життя» 10.15, 
19.30 «ТСН» 11.15, 02.25 Х/Ф 
«ДРУГИЙ ШАНС» 15.30, 23.30 
«Квартал і його команда»
16.30, 21.20 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
20.15 «Українські сенсації»
00.30 Х/Ф «ХИЖАК-2»
05.25 Телемагазин

08.00 «Школа лікара 
Комаровського»
08.35 Програма «Чорно-біле»
09.30 «Новини»
10.00, 01.55 Х/Ф «А ВИ ЙОМУ 
ХТО?»
12.00, 03.25 Т/с «Подзвони у мої 
двері»
16.00 Т/с «Я все подолаю»
20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт «Місце зустрічі»
22.25 Т/с «Двадцять років без 
кохання»

07.10, 03.10 Х/Ф «ЛУНІ ТЮНЗ. 
ЗНОВУ У СПРАВІ»
08.55 Останный шанс
09.55 Достало!
10.55 Громадянська оборона
11.55 Інсайдер
13.10 Т/с «Снайпер. Зброя відплати»
16.50, 20.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
22.05 Х/Ф «КУЛЯ У ГОЛОВУ»
00.00 Х/Ф «РЕМБО-4»
01.40 Х/Ф «РОККІ БАЛЬБОА»

06.45 Х/Ф «КУХОВАРКА»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-7»
15.05 «Зважені та щасливі - 4»
19.00 «Х-Фактор - 5»
23.55 Т/с «Коли ми вдома»
02.05 «Детектор брехні - 6»
03.05 Х/Ф «ПРИВАТНИЙ 
ДЕТЕКТИВ, АБО ОПЕРАЦІЯ 
«КООПЕРАЦІЯ»
04.30 Нічний ефір

07.05 На слуху
07.35 Підсумки
07.00 Шустер LIVE
11.10 Подорожуй першим
11.50 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
12.40 Світло
13.15 Хочу бути
13.35 Д/ц «Прорив у невідоме». 
1 с.
14.40 Нотатки на глобусі
14.55 Українського роду
15.50, 04.30 Д/ф
16.20 В гостях у Д.Гордона
17.30 Чоловічий клуб. Міксфайт. 
Елітні бої
18.30 Книга ua
19.10 Х/Ф «МІСЦЕ ЗЛОЧИНУ: 
ФОТОГРАФІЇ СМЕРТІ»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Чоловічий клуб
22.10 Утеодин з Майклом Щуром
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи. Підсумки
00.05 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 квадратних метри»
07.15 «Нове Божевільне відео 
по-українськи»
08.40 «Джедаі. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30, 21.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Т/с «Ментівські війни-6»
18.30 Т/с «І була війна»
22.30 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ. 
ЕП.1. СХОВАНА ПОГРОЗА»
01.15 Х/Ф «ПРИВИД У ШКОЛІ»
02.55 Х/Ф «КИСНЕВИЙ ГОЛОД»

06.00 Бандитська Одеса
07.00 У пошуках істини
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 21.00 ІІ світова: 
апокаліпсис
13.30 Дика Франція
15.30 Дикі острови
16.30 Далеко і ще далі
19.20 Секрети звичайних речей
00.00 Що? Де? Коли?
00.50 Кримінал: великі таємниці

06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 02.50 Події
07.15, 09.15 Т/с «Інтерни»
09.50 Один за сто годин
11.00 Х/Ф «ЖИЛА СОБІ 
ЛЮБОВ»
13.00, 15.20, 16.50, 19.40 Т/с 
«Довгий шлях додому»
23.10 Х/Ф «АЛІБІ - НАДІЯ, АЛІБІ 
- ЛЮБОВ»
01.10, 03.30 Т/с «Розумник»
05.05 Х/Ф «МЕХАНІК»

05.55 Нереальні історії
08.00 Ревізор
10.00 Стажисти
12.00 Т/с «Родина 3D»
14.55 Хто Зверху?-3
16.55 Т/с «Молодята»
18.55 М/ф «Елвін і бурундуки 2»
20.40 Х/Ф «ВЕСЕЛІ ХЛОПЦІ»
23.00 Стенд Ап Шоу
23.55 Х/Ф «ПІЖМУРКИ»
02.05 Т/с «Милі ошуканки»
06.30 Зона ночі
07.20 25-й кадр

НЕДІЛЯ
2 ЛИСТОПАДА
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

09.00 Лотерея «Лото-забава»
10.15 «ТСН» 11.00 «Світ 
навиворіт - 3: Танзанія, Ефіопія»
12.20 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці» 12.30 «Маша і ведмідь» 
13.15 «Інспектор Фреймут»
15.00 «Територія обману»
16.05 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 
РУКА» 18.25 «Українські 
сенсації» 19.30, 04.20 «ТСН-
Тиждень» 21.30 «Хоробрі серця»
23.20 Х/Ф «ВОГНЕМ І МЕЧЕМ»
02.45 Х/Ф «НІЧ ДЕМОНІВ»

09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
11.00, 21.55 Д/ф
12.00 Концерт «Місце зустрічі»
14.00 Х/Ф «ВЕЛИКЕ КОХАННЯ»
16.00 Т/с «Кохання, як нещасний 
випадок»
20.00, 03.55 «Подробиці тижня»
22.50 Програма «Чорно-біле»
00.00 Т/с «Двадцять років без 
кохання»
03.10 «Стосується кожного»

05.35 М/ф «Бетмен. Під червоною 
маскою»
06.45 Анекдоти по-українськи
07.35 Зірка YouTube
08.50 Козирне життя на дачі
09.15 Дивитись усім!
10.15 Кріт
12.30, 13.00 Т/с «Чужий район»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/Ф «НЕСТРИМНІ»
22.45 Х/Ф «НЕСТРИМНІ-2»
00.45 Х/Ф «КУЛЯ У ГОЛОВУ»
02.15 Х/Ф «ЖАХ НА ВУЛИЦІ 
В’ЯЗІВ»

08.40, 10.55 «МастерШеф - 4»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
13.55 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 14»
21.10 «Один за всіх»
22.20 «Вiкна-Новини» 
Спецрепортаж
23.25 Х/Ф «ПРОЩАННЯ»
01.25 Х/Ф «ПРИГОДИ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА І ЛІКАРА 
ВАТСОНА»
03.55 Нічний ефір

08.10 Шеф-кухар країни
09.00 Як це?
09.25 Хто в домі хазяїн?
10.10 Х/Ф «ТАТО - ПЕС»
12.00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
12.50 Православний вісник
13.15 Школа Мері Поппінс
13.30 Д/ц «Прорив у невідоме». 
2 с.
14.35 Фольк-music
15.45, 04.30 Д/ф
16.45 Театральні сезони
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.30 Подорожуй першим
19.10 Х/Ф «МІСЦЕ ЗЛОЧИНУ: 
ПОБАЧЕННЯ ЗІ СМЕРТЮ»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.05 Моя країна
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 На слуху. Підсумки
01.50 Музичне турне
02.55 Х/Ф «МІСЦЕ ЗЛОЧИНУ: 
ПОБАЧЕННЯ ЗІ СМЕРТЮ»
05.05 «Надвечір’я»

07.00 «Маски-шоу»
09.00 «Нове Божевільне відео 
по-українськи»
10.00 «Облом UA. Новий сезон»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Бушідо»
14.00, 23.15 «Богатирі»
15.00 Х/Ф «ПРОРОЦТВО 
СУДНОГО ДНЯ»
16.50 ЧУ 11 тур Карпати - Зоря
19.15 ЧУ 11 тур Дніпро - Динамо
21.30 «Профутбол»
00.15 Х/Ф «ЩО ПРИХОВУЄ 
БРЕХНЯ»
02.00 Х/Ф «ВІДЬМА»

06.00 Бандитський Київ
06.30 У пошуках істини
08.10 Вражаючі кадри
10.00, 19.20 ІІ світова: 
апокаліпсис
13.00 Терміти проти мурах
14.30 Дикі острови
16.30 Далеко і ще далі
22.00 Формула-1
00.00 Шукачі

06.35 Події
07.15 Таємниці зірок
08.10 Х/Ф «АЛІБІ - НАДІЯ, АЛІБІ 
- ЛЮБОВ»
10.10, 15.45 Т/с «Довгий шлях 
додому»
19.00, 05.25 Події тижня з 
Олегом Панютою
20.45 Хочу до Меладзе
22.30 Comedy woman
23.30 Великий футбол
01.30 Х/Ф «МЕХАНІК»
03.05 Т/с «ОСА»

09.15 М/с «Дракони: Вершники 
Дурня»
11.10 М/ф «Елвін і бурундуки 2»
13.00 1000 жіночих бажань
14.00 Хто Зверху?-3
16.05 Проект Перфект
17.20 Т/с «Молодята»
18.20 Х/Ф «ХОТТАБИЧ»
20.40 Х/Ф «САМОТНІЙ ЗА 
КОНТРАКТОМ»
22.40 Х/Ф «ВЕСІЛЛЯ ЗА 
ОБМІНОМ»
00.45 Х/Ф «ВЕСЕЛІ ХЛОПЦІ»
02.35 Т/с «Милі ошуканки»

НЕДІЛЯ
20.25

ПОНЕДІЛОК
00.30

СУБОТА
16.00
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АНОНС

Сергій МАРТИНЮК

«ЛЮБОВ ЗА 
РЕЦЕПТОМ І БЕЗ» 
(США, Великобританія, 2013)
Режисер: Джофф Мур, 
Девід Посаментір
Нічого особливого і не очікував 

від фільму, але натомість отримав 
щось доволі смачне в дусі поміркова-
ного Палагнюка, хоча останнє може 
бути викликано присутністю в кадрі 
вкрай фактурного Сема Рокуелла. 
Історія містечкового фармацевта, в 
якого вперто не складається життя 
сімейне і глибоко замасковані вну-
трішні прагнення приводять нашого 
героя на нові життєві роздоріжжя. І 
починається: жінки, наркотики, проблеми з копами, неочікувана від-
сутність проблем з жінками, безпардонність та бажання поставити 
світ з ніг на голову. Я рекомендував би людям, які люблять шукати і 
вичитувати щось між рядками. Наполегливо.) 

«ПІСЛЯ ЛЮСІЇ» 
(Мексика, Франція, 2012) 
Режисер: Мішель Франко 
Ще одна жорстка драма про 

підліткове насильство, цього разу 
з мексиканською пропискою, хоча 
в контексті цієї проблематики гео-
графічна прописка річ абсолютно 
умовна. Головна героїня, яка пере-
їжджає з батьком в інше місто,  у 
новій для себе школі стикається з 
абсолютним несприйняттям себе в 
очах однокласників, що виливається 
в потоки образ, знущань і неконтр-
ольованої агресії. Героїня надто по-
кірна і мовчазна. Фільм повільний і 
емоційно багатоплановий. Мимово-
лі замислюєшся над питанням: як 
такі фільми розв’язують це питання, окрім, власне, констатації факту 
проблеми? Роблять вони кращими потенційних гвалтівників свідо-
мостей однолітків чи просто вчергове б’ють на жалість та людяність 
глядача? Чи дивитися – самі вирішуйте.

«ГОЛГОФА» 
(Ірландія, 
Великобританія, 2013)
Режисер: 
Джон Майкл МакДона  
Так випало, що читаючи певні 

кіноблоги чи сайти відповідної тема-
тики, я не зустрів жодного негативно-
го відгуку про фільм. І сам теж його 
не напишу, хоча і не напишу чогось 
вкрай захопливого щодо стрічки. Гео-
графічний детермінізм тут вирішує: 
атмосфера фільму і його загальний 
настрій дуже вдало гармоніює з пого-
дою та краєвидами на екрані. Історія 
священика, якому на сповіді обіця-
ють вбивство за тиждень, виходить з 
площини просто історії священика, демонструючи специфічний зріз 
функціонування релігії як явища в одній конкретно взятій людській 
спільноті. Питання віри і її правдивості, питання толерантності та 
людської спроможності до відвертості з самим з собою… Щось, що 
видається дуже складним, виявляється часом до сміху простим, але 
така природа людського подекуди: тягнути непосильну ношу і вод-
ночас не приймати простих життєвих істин в площині моральності. 
Очевидно, кожного фільм наштовхне на щось глибоко своє, тому по-
дивитися варто. 

«КОДУВАЛЬНИК» 
(США, Канада, 2002)
Режисер: Вінченцо Наталі  
Один із перших фільмів від ре-

жисера «Куба», «Химери» та відносно 
свіжої серіальної інтерпретації «Ган-
нібала». Стрічка піде тільки під від-
повідний настрій, бо передбачає легкі 
галюциногени, розрив межі реального 
з ірреальним, техноорієнтовану пси-
ходелію та елементи кіберпанка. Для 
кого ці словесні конструкції десь щось 
означатимуть, ласкаво прошу. Тут вам 
і детектив, і продумані сюжетні лінії, і 
чудова акторська гра, і відмінна опе-
раторська робота попри невеликі бю-
джети та не найліпші спецефекти і любов, якої якраз і не очікуєш в 
такій історії. Спробуйте.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

УКРАЇНСЬКЕ КІНО

У кінокомплексі «Адреналін» – 
чергова прем’єра української 
стрічки на підтримку 
вітчизняного кіно. Цього разу 
на глядацький розсуд свою 
дебютну повнометражну роботу 
«Такі красиві люди» представив 
автор картини, режисер і 
сценарист Дмитро Мойсеєв. 

У ЛУЦЬКУ ВИСТУПИТЬ 
ПЕРШИЙ ВОКАЛІСТ «AC/DC»

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

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

ВІКТОР ПАВЛІК ПОДАРУЄ 
ЛУЧАНАМ СВОЇ НАЙКРАЩІ ПІСНІ

Відомий український співак, 
Заслужений артист України 
Віктор Павлік 26 жовтня 
дасть концерт у Луцьку. 
Виконавець підготував 
для своїх шанувальників 
програму «Дай нам, 
Боже», яка складається 
з найкращих пісень, що 
зробили співака відомим 
і принесли йому щиру 
любов українців.
Частину коштів від продажу 
квитків організатори 
обіцяють спрямувати на 
допомогу українській армії. 

Концерт відбудеться у Палаці культури міста Луцька, початок 
о 18.00. Ціна квитків від 80 до 180 гривень. Придбати їх можна 
в касі Палацу культури або на сайті www.kasa.in.ua. Довідки за 
телефонами: (0332) 20-30-32, (096) 931-00-91, (099) 046-02-43.

У ЛУЦЬКУ – ПРЕМ’ЄРА СТРІЧКИ У ЛУЦЬКУ – ПРЕМ’ЄРА СТРІЧКИ 
ПРО СПРАВЖНІ ПОЧУТТЯ ПРО СПРАВЖНІ ПОЧУТТЯ 

Він розповів, що над задумом 
стрічки працював чотири роки, а все 
почалося з колискової, яку використа-
но у фільмі. 

«Далі були стрімкі знімання, бук-
вально за 25 днів, що є дуже мало для 
повнометражного фільму. Знімали 
на Арабатській стрілці, у Феодосії та 
Івано-Франківську. Зараз на місці бу-
диночків, де жили головні герої, про-
ходить межа між Херсонською облас-
тю та Кримом», – зауважив режисер. 

Також Дмитро Мойсеєв зазначив, 
що сьогодні в глядача складається не 
зовсім приємне враження про україн-
ські фільми. 

«Глядач ніби наперед готовий до 
ляпаса від авторів, очікуючи чогось 
більшого чи, не розуміючи всієї суті, 
просто чогось іншого. Я намагався 
створити фільм про справжніх людей, 
їхні емоції, спосіб життя та їхнє світо-
сприйняття. Цей фільм про красивих 
людей, які навколо нас, з якими ми 

бачимося щодня, але не помічаємо 
їхньої духовної краси», – наголосив 
Дмитро Мойсеєв. 

Зі слів автора, прикрим є той факт, 
що деякі кінотеатри не беруть у про-
кат українські фільми, мотивуючи це 

тим, що на них не буде попиту. 
«Так не має бути, ми намагаємося 

робити якісне кіно, але нам потрібно, 
щоб глядач дивився вітчизняне кіно, 
критикував чи підтримував його. Ми 
маємо разом відроджувати нашу кіно-
індустрію», – резюмував режисер. 

Загальний бюджет стрічки «Такі 
красиві люди» склав шість мільйонів 
гривень. Це камерна драма, історія 
про людей, які втекли від цивілізації 
і живуть на березі моря. Вони риба-
лять, влаштовують домашні спектаклі 
та читають японську літературу. Але 
почуття є всюди, якщо вони щирі і 
справжні. 

Фільм «Такі красиві люди» схожий 
на японське хоку, що простими засо-
бами передає сутність людського існу-
вання та яскравість почуттів. 

У кінокомплексі «Адреналін» 
фільм «Такі красиві люди» можна пе-
реглянути протягом  двох тижнів (із 
16 жовтня) щодня о 16.30 та 19.00.
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«ХАЙ КУДИ ЇДЕМО – ВСЮДИ І ЗАВЖДИ 
ІЗ СОБОЮ МИ БЕРЕМО СЕБЕ»
Розмовляла Дарина ГОГОДЗА

учанка Оксана Цимбалюк 
вже понад рік живе у 
Любліні. Нещодавно 

вона презентувала у Польщі свій 
фотопроект «Люблін для всіх», 
який полюбили сусіди із західного 
кордону. Про життя «в Шенгені» і 
творчість ведемо розмову далі. 

– Як ти потрапила у Польщу? 
Знаю, що це була якась міжнародна 
програма. 

– 1 червня 2013 року після два-
надцятигодинної подорожі через 
кордон я приїхала у Люблін в ролі 
EVS-волонетра у Фундацію духовної 
культури пограниччя в рамках про-
грами «Молодь в дії». Цю програму 
реалізує Європейська волонтерська 
служба. Вона спрямована на молодь 
до 30 років, яка ще не хоче починати 
серйозне, доросле і сімейне життя. Я 
так завжди її характеризую. 

– Які були перші враження від 
проживання за кордоном? 

– Здавалося б, якийсь там Люблін 
– 260 км від Луцька, купа українців, 
більш-менш зрозуміла мова, яка тут 
може бути адаптація. А насправді, 
адаптація була важка і з наслідками. 
Відчула на собі різницю у всьому: 
починаючи від зміни клімату і води, 
якою миєшся, до кардинальних змін в 
собі і своєму світогляді. Враження від 
закордону були позитивні і звичні. Во-
лонтерство не було моїм першим візи-
том за Буг і, тим більше, в Люблін. Але 
звернула увагу на кращу, ніж в Луцьку, 
транспортну і житлову інфраструкту-
ру, чистий асфальт після дощу, вогні 
нічного міста. У Любліні все світиться 
навіть у найдальших закутках. Думаю, 
якби це був мій перший виїзд за кор-
дон, усе було б інакше. 

– Польську мову тобі було важко 
вчити? 

– Важко розпочати говорити і пи-
сати. На початку я соромилася сама 
себе, а потім українців, які поруч зі 
мною і чують, як я говорю, а потім уже 
поляків, з якими спілкуюся. З досві-
дом не звертаєш уваги на ці речі. Ні-
чого не важко, якщо пробувати. 

– Як ставляться поляки до укра-
їнців?

– Добре. Як на мене, то жителі Лю-
бліна вже звикли, що поруч із ними 
живе чимало іноземців, більшість з 
яких – українці, здебільшого студенти. 
Я не мала жодних ексцесів у мій бік, 
жодного негативу та проблем з приво-
ду того, що я українка. Мене ніхто не 
звинувачував за конфліктне спільне 
минуле України та Польщі. Навпаки, 
всі радо сприймали, а після Майдану 
і окупації Криму – ще більш привітно. 
Поляки нас розуміють і підтримують, 
бо знають, що в разі чого вони будуть 
наступні. 

– Нещодавно чула про дослі-
дження, згідно з якими мало не ко-
жен третій українець задумується 
про імміграцію. Справді добре там, 
де нас немає? 

Л

Під час презентації проекту «Люблін для всіх»

– Хай куди їдемо – всюди і завжди 
із собою ми беремо се6е. І хай де ти 
живеш, ті  проблеми, які турбували 
тебе в твоїй країні, з’являються і на 
новому місці проживання. Звісно, 
якщо ти їх не викорінив чи не змінив 
до них ставлення. Будучи в Любліні, я 
час до часу шкодую, що не в Луцьку. У 
Любліні думаю, що у Варшаві могло б 
бути краще, а можливо, в іншій країні 
ще краще… Треба робити добре там, 
де ти є, і зосереджуватися на цьому. 
Кожному іммігранту треба багато пра-
цювати і крутитися, щоб жити. Щоб 
добре жити і задовольняти всі свої за-
баганки, треба працювати і в Україні. 
Легкого достатку немає, а, якщо і є, то 
він тимчасовий. Звісно, за кордоном 
можуть бути ліпші гроші, умови, їжа 
і можливості, але цього всього треба 
домагатися потом і кров’ю, пройшов-
ши нереальну школу життя. Тут дарма 
нічого немає. Плюс всюди треба зна-
йомства. 

– Ти могла би назавжди виїхати 
за кордон і яка б це країна була? 

– Назавжди – ніколи. Зараз моє 
життя тут, але будь-якого дня воно  
може бути в Україні, або ще в іншій 
країні. Я вважаю, що для своєї країни 
можна багато чого робити за кордо-
ном, це я намагаюся зараз втілювати. 

– За чим українським ти найбіль-
ше сумуєш у Польщі і за чим поль-
ським в Україні? Не маю на увазі ро-
дичів чи друзів.

– У Польщі сумую за «бабським» 
домашнім сиром з «Варшавки», деко-
ли за «Бородинським» хлібом і кон-
цертами української музики з друзя-
ми. В Україні – за доступними цінами 
на продукти, вечірнім освітленням ву-
лиць і чітким розкладом громадського 
транспорту. Хоча не так за розкладом, 
як за більш-менш рівними тротуара-
ми, оскільки в Любліні я майже всюди 
ходжу пішки. 

– Ти потрапила у Польщу в той 
період, коли в Україні були нелег-

кі часи. Спочатку революція, потім 
окупація Криму, зрештою – війна на 
сході. Яка була реакція поляків на ці 
події і твоя реакція? 

– Поляки нас розуміють і підтри-
мують. Вони – з нами. У Любліні в січні 
була акція «Культурний Євромайдан». 
Це була масштабна культурна подія 
за участі українських та польських 
артистів, на якій збирали теплі речі, 
каски, продукти і гроші на Майдан. 
Артисти безплатно показували різні 
шоу та забави для люблінців. Люди на-
томість принесли нереальну кількість 
речей та продуктів. Зібрали чималу 
суму грошей. Це показник того, що 
вони небайдужі. Проблема була лише 
в перевезенні цієї гуманітарної допо-
моги через кордон та розмитненні в 
Києві. Статус Криму у власності Росії 
– нереальна втрата для поляків, тому 
що щоліта тисячі сімей відпочивали 
саме там. На путівках до Криму три-
малися туристичні агентства. А вій-
на…Чи не кожен герой проекту «Об-
личчя Любліна» при зустрічі говорив 
про свої переживання і сум з приводу 
подій на сході України. Тут більше ні-
чого сказати. 

– Повертаючись до твого про-
екту. Подібний задум був і в Луцьку. 
Чи схожа реакція лучан і люблінців 
на пропозицію взяти участь у «Об-
личчях»? 

– Люди хочуть, щоб про них гово-
рили, щоб їх бачили. День, коли вони 
з’являються на «Фейсбуку», – свято. 
Одна жінка мені сказала, що той день 
був кращий, аніж День народження. 
Реакція майже та сама, що і в Луць-
ку,  тільки для люблінців цей проект 
незвична річ, адже всі дивуються, як 
я, іноземка, роблю щось для Любліна, 
і чому така проста  ідея не виникла в 
когось із місцевих. 

– Твоє волонтерство мало би за-
кінчитися на початку літа, втім як 
так сталося, що проект продовжи-
ли? 

– Волонтерство закінчилося 31 
травня 2014 року. Від червня я як само-
стійний фотожурналіст і автор проек-
ту «Обличчя Любліна» співпрацювала 
з міською радою в рамках іншого про-
екту – «Люблін для всіх». «Обличчя 
Любліна» був рекламною і візуальною 
кампанією цього проекту. Фото учасни-
ків можна було побачити на сітілайтах, 
автобусних зупинках, газетах, а також 
на сторінці dlawszystkich.lublin.eu. У ре-
зультаті вийшла книжка з розповідями 
та 360 фото учасників проекту. 

– Яка мета цього проекту? 
– Показати Люблін як місто, в 

якому живуть люди з різних країн 
світу, тобто репрезентувати його як 
багатокультурне місто. Також проде-
монструвати, що в Любліні іноземець 
може і почувається комфортно і для 
нього в бюрократичних установах 
створено всі умови для розв’язання 
різних питань. 

– Як ти добирала учасників? Що 
запитувала в них? 

– Рік тому мені були цікаві ді-
ячі культури. Тобто я хотіла дізнатися, 
хто робить усі ті круті штуки, заходи 
та акції, які є у Любліні, і мала бажан-
ня з ними познайомитися. Це були 
перші герої мого проекту. Потім вони 
рекомендували інших. І так ланцюж-
ком, один за одним, я сфотографувала 
майже вісімдесят активних та креа-
тивних жителів Любліна, поки мені 
не запропонували співпрацю в рамках 
«Люблін для всіх». Я мала знімати ще 
й іноземців, які живуть тут постійно. 
Отже, герої проекту – це люди актив-
ні, цікаві, із незвичним захопленням 
та роботою, а також іноземці, які 
творять багатокультурність Любліна. 
У сумі їх вийшло майже чотириста. 
Я розпитувала в них про їхню діяль-
ність, про Люблін, про багатокуль-
турність міста. Також вони мали собі 
уявити обличчя Любліна та описати 
його характер і риси, дати пораду для 
своїх співмешканців. 

Оскільки я недовго в Любліні, то 
не можу знати всіх поважних людей.  
Мала один казус. Дали мені номер 
пана С.  Пан С. дуже серйозний чоло-
вік, культурний діяч, відомий на всю 
Польщу, любить, щоб про нього гово-
рили. Два місяці я домовлялася з ним 
про зустріч. У результаті в передостан-
ній день знімань сфотографувала пана 
С., але ним виявився інший чоловік. 
Просто, мабуть, помилково дали мені 
номер іншого пана С., благо теж люди-
ну культури, а не якогось політика. 

– Як ти охарактеризувала б твор-
чу інтелігенцію Любліна? 

– Це люди-фестиваль, люди-спорт 
і люди-захоплення. Усі роблять те, 
що їм подобається,  і мають для цього 
більш-менш пристойні засоби, вони 
всі спортсмени  (бігають марафони, 
бігають по горах, захоплюються крос-
фітом, важкою атлетикою, велосипеда-
ми...), вони із щирістю та вірою роблять 
те, чим захоплюються. Я це бачу так. 

– Чи можливо було організувати 
подібний проект у Луцьку? 

– Якщо ти маєш на увазі проект 
«Люблін для всіх» типу як «Луцьк 
для всіх», то не певна, що в нас живе 
така кількість іноземців, як у Люблі-
ні. Хоча, йдучи Луцьком, на своєму 
рідному 40-му кварталі бачила часто 
африканців, кілька поляків у центрі і 
на ринку вірменів. 

– Знаю, що була масштабна пре-
зентація твого проекту, яка завер-
шилася навіть роздаванням автогра-
фів. Розкажи про цей день.

– 30 вересня був підсумок проекту 
«Люблін для всіх». Рекламна кампанія 
закінчилася друком книги із розповід-
ями та 360 фото героїв проекту, яких 
я фотографувала влітку. Прийшла, 
мабуть, сотня учасників. Можливо, 
і більше. Зала була повна. І довело-
ся підписувати книгу, що було мені 
смішно і незвично. Я не мріяла про це, 
а воно сталося. У мій бік було чимало 
хороших і добрих слів. Люди, які мене 
бачили вдруге чи втретє, тішилися 
портретом у книжці, знайомством зі 
мною та хвалили мене за те, що роблю 
добрі справи для Любліна. Це був гар-
ний і несподіваний вечір в колі людей, 
які ніколи так разом не зібралися б. А 
книжка і мій проект стали хорошим 
приводом для зустрічі. 

– Як ти думаєш, чим зумовлена 
така популярність проекту в Поль-
щі? 

– Як я казала вище – людським 
фактором. Це промоція людини, її ді-
яльності та міста. Реклама і піар – те, 
чого хоче кожен. 

– Що будеш робити тепер, коли 
книжку видано?

– Кінцевої мети проекту немає. 
Сподіваюся, що розвиватиму його 
далі. Презентації, виставки і друк 
книжки – це просто частини проекту, 
певні етапи, після яких починається 
щось краще і більше. Через певні об-
ставини я поки залишаюся в Любліні. 
Буду далі розвиватися і вкладати в 
себе нові знання та вміння. Якщо так 
склалося, що я маю бути тут, – зна-
чить, мене чекає щось нереально хо-
роше і я вірю, що так буде. Адже ви-
падковостей не буває.
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ВОЛЕЙБОЛ

ДЗЮДО

ПЕРШИЙ ДОМАШНІЙ 
МАТЧ ЗІГРАЄМО 
З «РЕГІНОЮ»
Назар ТРИКУШ

Скориставшись двотижневою паузою у 
регулярному чемпіонаті, ВК «Континіум-
Волинь-Університет» вирушив на 
міжнародний турнір в Гродно (Білорусь) 
і переміг.

На міжнародних стартах лучанки подо-
лали школи найсильніших білоруських клу-
бів, а ще Москву та Даугапілс (Литва).

– Ми побачили, як грає наша молодь, і 
зрозуміли, що склад в нас непоганий, хоча 
є ще багато проблемних місць, над якими 
потрібно працювати, – розповідає головний 
тренер лучанок Богуслав Галицький. – Не 
хочу вдаватися до конкретики, та я задоволе-
ний, що ми мали можливість зробити якісь 
помилки, щоб уже не наступати на ці самі 
граблі в Суперлізі.

Нагадаємо, уже в найближчі четвер-
п’ятницю волинянки у рамках третього туру 
Суперліги зіграють свій перший домашній 
матч цього сезону. До Луцька приїде аутсай-
дер минулорічного чемпіонату – рівненська 
«Регіна». Але розслаблятися не варто, ми ще 
пам’ятаємо, як на старті минулого чемпіо-
нату Рівне зуміло відібрати одне очко у під-
опічних Богуслава Галицького.

КОВЕЛЬСЬКИЙ 
ТУРНІР ЗАПАЛЮЄ 
ЗІРКИ
Назар ТРИКУШ

Федерація дзюдо Волині в останні роки 
активізувала свою діяльність. Приємно, 
що волиняни встигають успішно 
працювати і на результат, і на масовість. 
Одним із багатьох результатів їхньої праці 
став Ковельський турнір, який проводять 
уже третій рік поспіль.

Цьогоріч на змагання прибуло три сотні 
юних дзюдоїстів зі Львівщини, Рівненщи-
ни та Волині. Організатори зізнаються, що 
очікували ще більшого представництва, та 
багато білоруських колег побоялися їхати в 
буремну Україну, а деякі українські делегації 
не мали фінансових можливостей.

Та боротьби, емоцій, інтриги вистачало. 
Традиційно найбільше медалей назбирали 
любомльська та шацька школи, де цей вид 
єдиноборств має хороші традиції.

Найкращі збірні у трьох вікових катего-
ріях було нагороджено цінними призами.

2:6 І ВАЛІДОЛ ПІД ЯЗИК2:6 І ВАЛІДОЛ ПІД ЯЗИК
М Команда І В Н П PМ О
1 Дніпро 9 8 1 0 22 - 4 25
2 Динамо 9 7 2 0 20 - 5 23
3 Шахтар 9 7 0 2 21 - 5 21
4 Олімпік 9 4 2 3 8 - 18 14
5 Ворскла 9 3 4 2 11 - 7 13
6 Зоря 9 3 3 3 8 - 8 12
7 Металіст 9 3 3 3 12 - 14 12
8 Чорноморець 9 2 4 3 11 - 11 10
9 Металург Д 9 2 4 3 11 - 11 10
10 Волинь 9 3 1 5 12 - 18 10
11 Металург З 9 2 2 5 8 - 16 8
12 Карпати 9 2 2 5 9 - 15 5
13 Говерла 9 0 4 5 6 - 14 4
14 Іллічівець 9 0 2 7 7 - 20 2

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

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПІСЛЯ 9 ТУРУ

СІМ’Я ВОЛИНСЬКИХ СИЛАЧІВ ЗНОВУ В ПРИЗЕРАХ
СИЛА

Назар ТРИКУШ

Дві медалі 12-го Чемпіонату світу 
з пауерліфтингу та жиму штанги 
лежачи поїхали до Луцька. У 
турецькому місті Кемер із сім’єю 
Гречків мало хто міг тягатися.

У ваговій категорії до 82,5 кг за 
медалі вели боротьбу представники 
Ірану, Росії, України, Лівії. В три-
борстві лише Чемпіон Світу мину-
лого року лучанин Вадим Гречко в 
присіданні зміг нав’язати боротьбу 
іранцю Ахаду Джавахері. Обидва 
успішно присіли з 207,5 кг, але у 
жимі і особливо в тязі іранець був 
недосяжним. У підсумку Джавахері 
з результатом 622,5 кг (207,5 + 145 + 
270) став чемпіоном світу. Волиня-
нин Вадим Гречко цього разу вдо-
вольнився «сріблом» – 575 кг (207,5 
+ 132,5 + 235). Ще один представник 
Ірану, Хамід Пакбаз, став третім – 

557,5 кг (200 + 122,5 + 235). 
У чемпіонаті з жиму трійка 

призерів має такий вигляд: І місце 
– Ахад Джавахері, 145 кг; ІІ місце – 
Іван Халдеев, 135 кг; ІІІ місце – Ва-
дим Гречко, 132,5 кг.

У категорії до 90 кг перемогу в 
пауерліфтингу здобув Олексій Ларін 
з Росії – 615 кг (210 + 175 + 230). Іра-
нець Мехрдад Бахарзадех – володар 
срібної нагороди із сумою 590 кг (195 
+ 127,5 + 267,5). На жаль, волиняни 
Анатолій Гречко став лише третім – 
520 кг (195 + 135 + 190).

Травма ноги не дозволила йому 
вести повноцінну боротьбу за меда-
лі і відстояти завойований в Пекіні в 
2013 році чемпіонський титул.

У чемпіонаті з жиму штанги ле-
жачи переміг Олексій Ларін – 175 
кг. Анатолій Гречко – віце-чемпіон 
світу – 135 кг. Турецький атлет ГЗК 
Терлетмі – третій з жимом 127,5 кг. 

Павло ФІЛОНЮК

«Волинь» дебютувала на «Арені Львів». 
Суперник, «Шахтар», на красені-стадіоні 
давно не новачок. Грає тут і чемпіонат, і Лігу 
чемпіонів. Можливо, через тиск трибун, які 
нависають над гравцями, або ж через тиск 
авторитету «Шахатаря», але стартові хвилини 
лучани провалили. 

Серія рикошетів та зрізок призвела до того, 
що пройшов пас на Дентіньйо і бразилець із чо-
тирьох метрів розстріляв Неділька – 1:0.

«Волинь» доволі швидко відійшла від та-
кого шоку й кілька разів суттєво потривожила 
володіння П’ятова. Власне на 22 хвилині гості 
зрівняли рахунок. Виручив стандарт у виконан-
ні Бікфалві й рикошет від руки Ілсіньйо. Гра ви-
рівнялася, і тільки незбагненна серія помилок у 
власній штрафній «Волині» призвела до точного 
удару Адріано, який пробивав в оточенні чоти-
рьох (!) захисників – 2:1. Зрівняти рахунок «Во-
линь» могла на останніх секундах тайму – це Ма-
тей здійснив слаломний прохід, але зовсім трохи 
не влучив у ворота…

Окремо слід згадати про глядачів. Практично 
лучани грали за домашньої обстановки. Кілька 
сотень фанатів з Луцька задали тон у глядацькій 
підтримці на цьому матчі.

На другий тайм Луческу, аби не випустити 
нитку гри зі своїх рук, випустив відразу двох зір-
кових бразильців: Косту і Тейшейру. Утім забили 
не вони – дуже швидко відзначився Срна. Даріо 
гарно спіймав м’яч на ногу після розіграшу ку-
тового – 3:1.

Цей гол тільки підстебнув гостей. Роль ліде-
ра зіграв Бікфалві. Мемешев перехопив м’яча в 
центрі, протягнув його і віддав на протилежний 
фланг Еріку. Румун прострілив на лінію воротар-
ського, куди набігав Селін. Бразилець в дотик 
увігнав кулю у верхній кут воріт П’ятова – 3:2!

«Волинь» змусила гірників навіть просто гра-
ти на відбій! Бікфалві пробивав з лету, але м’яч 
облизав хрестовину воріт «Шахтаря». За мить 
румуна вивели віч-на-віч із П’ятовим, але кіпер 
скоротив кут обстрілу й удар Еріка небезпечним 
не вийшов. Третя поспіль невдала спроба була 
після удару головою. Кіпер і Кучер були обіграні, 
але снаряд пішов повз ціль…

десь так …6 грудня – саме цю дату призначено 
базовою для 10-го туру… 

Відтак у команд виникли проблеми з ігровим 
навантаженням, особливо в тих, які не грають у 
єврокубках. Не дивно, що пролунали пропозиції 
перенести матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Укра-
їни. 

«Волинь» зіграє з «Дніпром» у понеділок, 27 
жовтня, о 19.00. Трансляцію дивіться на каналі 
«2+2».

Розклад усіх матчів кубка такий: 
27 жовтня

Дніпро – Волинь, 19:00
28 жовтня 

Шахтар – Полтава, 15:00
Металург З – Олімпік, 17:00 

Динамо – Карпати, 19:00 
29 жовтня 

Ворскла – Іллічівець, 17:00 
Чорноморець – Сталь Д, 19:00 

Металіст – Говерла, 19:30
30 жовтня

Зоря – Олександрія, 17:00

«ВОЛИНЬ» ПРОГРАЛА «ШАХТАРЮ» НЕ ПО ГРІ

Луческу миттю відреагував посиленням ата-
ки – вийшов Тайсон. І заміни такі зіграли. «Во-
линь» пропустила три контр випади від Адріано, 
Тейшейри і Кости – 6:2 на користь «Шахатаря».

БЛИЗЬКО ДО СЕРЦЯ
Після матчу Кварцяний не вийшов до жур-

налістів, а швидко промчав до автобуса. Він був 
і втомлений, і роздратований водночас. На пере-
рву коуч ішов, тримаючись за серце, на другий 
тайм спізнився, тому мусив розпитувати поміч-
ників, як Срна забивав третій гол Недільку. 

За ігнор прес-конференції Кварцяному, ймо-
вірно, світить штраф. Якщо в УПЛ не будуть ми-
лосердними до його хворого серця.   

ЗАМІСТЬ ЖОВТНЯ – ГРУДЕНЬ!
Щойно в українському футболі запанувала 

відносна стабільність, як політика ще раз втру-
тилася у календар. Цього разу міліція попрохала 
Прем’єр-лігу відтермінувати матчі 10-го туру. 
Тому найближчого холоднючого понеділка «Во-
линь» у Луцьку проти «Металіста» не зіграє. А 
рубатимуться команди Кварцяного і Рахаєва 

Капітан «Волині» не міг збагнути, чому атакували 
обидві команди, а забивав більше «Шахтар»
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АНЕКДОТИ

КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

ентральний парк імені Лесі Україн-
ки в Луцьку офіційно відкрили у 1964 
році. Правда, тоді він носив ім’я Юрія 

Гагаріна (на фото – парк в 1966 році). При 
вході на центральній алеї було розміщено 
скульптуру на космічну тематику. Тоді це не 
був центральний парк, оскільки головним 
міським оазисом тоді була територія сучас-
ного Театрального майдану. На місці остан-
нього планували спорудити новий театр, 
тож новий парк імені Гагаріна був у Луцьку 
не зайвим.

Хоча новозбудований у шістдесятих парк 
отримав критику фахівців, більшість лучан 
тоді, певно, не переймалися естетикою, а 
раділи. Він став улюбленим місцем прове-
дення часу з родиною. Конкурувати могли 
хіба що кінотеатри, але у вихідні ніхто не за-
важав жителям міста вдень піти гуляти в 
парк, а на вечір – у кіно.
Невдовзі після відкриття з’явився літній кі-
нотеатр «Космос», танцювальний майдан-
чик, тир, парашутна вежа. У 1971 році по-
чали будувати містечко атракціонів. Одним 

із перших з’явилося колесо огляду, яке 
стоїть і працює у парку й сьогодні. Цьо-
го ж року в парк перенесли пам’ятник Лесі 
Українці і збудували біля нього фонтан. Ра-
ніше цей пам’ятник стояв біля Хрестовозд-
виженської церкви. Тоді ж вирішили пе-
рейменувати парк. Відтак у 1971 році він 
став називатися іменем Лесі Українки. Зго-
дом відкрили зоокуточок. А, мабуть, остан-
нім масштабним нововведенням у парку 
було будівництво дитячого ігрового містеч-
ка «Диво».

Ц

Хай скільки російські вчені старати-
муться створити нову вакцину проти ві-
русу Ебола, все одно виходить горілка.

  
Журналісти в Мілані запитали Путіна:
– А коли ви зрозуміли, що ви – Бог?
– Коли я молився, молився і раптом 

зрозумів, що говорю сам із собою!
  

Учора в районі Бессарабського ринку 
було загублено великий білий дипломат. 
Переконливе прохання тому, хто знай-
шов, повернути цього алкаша в посоль-
ство Російської Федерації.

  
– Австралія вирішила-таки запро-

сити Путіна на саміт «Великої двадцят-
ки»...

– Невже пробачила йому збитий «Бо-
їнг»?!

– Ні, нові зенітні комплекси прику-
пила.

  
У Росії замість «зник безвісти» за-

проваджено формулювання «заблукав 
навіки».

  
Після запровадження санкцій у Росії 

почалася війна телевізора з холодильни-
ком.

  
Щоб усі були задоволені та щасливі, 

до складу експедиції на Марс треба тер-
міново включити Путіна. Нам та всьому 
світу – спокій і мирне життя, а росіянам 
– гордість.

  
За версією міжнародного співтовари-

ства, у світі зараз є три основні загрози:
1. Ісламська держава.
2. Російська Федерація.
3. Вірус Ебола, смертність від якого 

сягає 95% заражених.
Як ви думаєте, якщо розпорошити 

вірус Ебола над територією Російської 
Федерації, це зменшить кількість загроз?
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ОВЕН (21.03–20.04)
Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.) 

Планети вишикувались у парад і омріяна спід-
ниця бажаної жінки нарешті опинилася на від-
стані витягнутої руки. У вихідні задастеся пи-
танням, що краще: танк чи пулімьот?

ТЕЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Євген Мельник (14 травня 1956 р.)

На тижні знайдете правильних бджіл, які ро-
блять правильний мед. Наступного тижня за-
лишиться знайти правильних шахтарів, які 
роблять правильний кокс.

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)
Роман Іванюк (13 червня 1983 р.)

Останні теплі дні минули. Перелітні птахи спо-
дівань відлітають у вирій. Запасіться «Барбо-
валом» – наступного тижня можлива істерика.

РАК (22.06–23.07)
Ірина Констанкевич (23 червня 1965 р.)

Сідаючи грати у шахи, переконайтеся, що це 
не підкидний дурень. Заздалегідь продумана 
комбінація дозволить швидко поставити шах. 
Або мат.

ЛЕВ (24.07–23.08)
Михайло Шелеп (29 липня 1982 р.)

Ваша принципова позиція у ряді важливих пи-
тань не дасть перепочинку різним шарлатанам. 
Спокій, тільки спокій! Дедлайни не даватимуть 
спокою ще до кінця місяця.

ДІВА (24.08–23.09)
Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Обережно сприймайте поради своїх радників. 
АТО вони такого нарадять! Зверніть увагу на 
своїх помічників, АТО вони від рук відбилися. 
Дехто навіть і від ніг.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.) 

Зорі пророкують, що все буде добре незалеж-
но від результату. Пильнуйте, кого пускаєте до 
хати. Можливі тимчасові фінансові труднощі.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Костянтин Зінкевич (8 листопада 1970 р.)

Поспішатимете повільно, бо немає резону 
отримати удар долі від тих самих грабель. Фі-
нансове становище помітно поліпшиться – ві-
йна війною, але обід за розкладом.  

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

Шум моря та шелест бюлетенів не даватиме 
заснути. Порахуйте депутатиків до десяти. 
Перлину знайдете і в іншому місті.

КОЗОРІГ (22.12–20.01)
Анатолій Грицюк (2 січня 1955 р.)

Пора задуматися про достойну пенсію. Внуки 
та дрібні діточки зачекалися. Назвався Апол-
лоном – ходи на фітнес.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Роман Карпюк (31 січня 1961 р.)

П’ятиметрова рулетка, яку ви придбали ми-
нулого тижня, вже закоротка для вашого рей-
тингу. Тому на вихідних плануйте похід в ма-
газин госптоварів по нівелір з курвиметром. 
Або штангенциркулем. 

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

Пора спуститися з відкритого космосу на Зем-
лю. Чи хоча б на Місяць. Адже волюнтаризм 
ваші колеги беруть на кпини. Посадіть біля 
дому вербу. Енергетичну.

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИПРО АВІАЦІЙНИХ УБОРЩИКІВ
тось із льотчиків розповідав. Працює мужик 
технічним працівником в «Борисполі» (в 
аеропорту). Сміття збирає, траву косить і 

т.д… Коли взлітає літак, то він з добрих побужденій 
махає руками, тіпа провожає пасажирів і екіпаж… 
Одного разу хтось із екіпажу передає: «Уберіть цього 
придурка від взльотної полоси»… «А що сталося?» – 
«Йде дощ, самольот набирає скорость для злету і в 
цей час пасажири бачать як збоку стоїть якась темна 
постать в капішоні, з косою в руці і мило махає їм 
другою рукою»…

* * *

ІТОГІ
Російські політики (поки що, правда, лише 
демократичної орієнтації, але – це лише «поки 
що») підводять підсумки антиукраїнської кампанії 
Кремля…
1. Хотіли навернути Україну до Митного союзу, 
а отримали абсолютно протилежний результат: 
Україна вибрала європейський вектор розвитку і 
більше ніколи не повернеться в орбіту російського 
впливу.
2. Санкції не тільки боляче вдарили по російській 
економіці, але й фактично призвели до жорсткої 
міжнародної ізоляції Росії.
3. Хотіли мати лояльне українське керівництво, 
а отримали по факту те, що жодна нормальна 
українська політична сила не ставиться сьогодні до 
Росії позитивно.
4. Рейтинг російського керівництва серед населення 
України знизився до мінімального рівня, навіть на 
Сході і Півдні країни.
5. Зворотні санкції Росії проти США і ЄС ударили по 
власним громадянам і призвели до подорожчання 
продуктів…
6. Цілком і повністю розрушили міф про «слов’янську 
єдність».
7. Число прихильників вступу України до НАТО 
серед громадян України вперше за всю історію 
перевищило кількість противників…
8. І навіть суттєво знизилася підтримка Української 
православної церкви Московського патріархату…

«Часник-часник-часник, блін!… Чорний 
корейський… Чорний. 190 гривень за головку. У 
вас такий самий був, коли ти забув його з дощу 
прибрать»…
«Нашо ти його купив? Ми той чорний викинули, бо 
згнив»…
«Потіряли ціле состояніє», – кажу…
«Шо?»
«Та нічого, забудь… Привезти щось вам?»
«Та нє, нічого не треба. Бритву привези якусь 
недорогу»…
«Добре, то я помню про бритву, то – вєчне»…
«Хай бананів привезе, – чую, мати з кроваті каже. – 
Два або три».
«Я чую, – кажу, – привезу.Три привезу, а може, даже і 
цілих шість. Що ще?»
«Та більше нічого. У нас все є… Ну хіба, може, 
привези (боявся тебе спитать всігда) – чи можна там 
косу купить?»
«Кого????»
«Косу! Косу – що косить траву… Ця вже стара, не 
мантачиться… Є там коси у Києві?»
«Не знаю, пошукаю, – кажу. – У Армані, або у 
Дольче&Габбана подивлюся… Нє, може буть, щоб 
вони кос не випускали»…
«Шо?»
«Та нічого, то я о свойом».
«Пива привезти?»
«Не нада, у нас є… Таблєток привези од давлєнія, бо 
кончаються вже».
«Добре… Привезу».
Я до них коли їжджу, то наша хата на самій околиці, 
коло лугу і щоб їхать до Києва, треба здать назад, 
розвернуться і проїхать ще раз повз город… Вони 
стоять і махають руками… Ніколи не дивлюся на 
них…Не хочу їх запам’ятать такими, що як ніби 
в останній раз… Просто їду, дивлюся вперед і 
сигналю… Мені здається, це продовжує їх життя…

Х

9. Нафта впала, рубль упав і т. д.
Браво, Владімір Владімірович! Як писав маестро 
Лесь: «Ітоги подвєдьом. Упи*див тата. І мамку 
запи*дячив з рідним дядьком. Попи*див мєбєль 
ценную, герба національного х*йнув. Усюди смерть, 
розруха… Пі*дєц всім сподіванням»…

* * *
Знайома повідомляє. Одягаю малого в школу (2-гий 
клас)... Синя шапка, біла куртка, червоний шарф... 
«Я не піду в такому...» – «???» – «Це цвіта руського 
прапора...» – «Це, – відповідає вона, – цвіта не 
руського, а французького прапора». – «Точно?» – 
«Точно!» – «Покажи!» 
Відкрили інтернет, подивилися... «Ну, ладно», – каже. 
Пішов... Обманула, короче, пацана...

* * *

БАТЬКО
Батько дзвонив… «То шо там, – питає, – на виборах?» 
– «Та нічого, – кажу, – все нормально»… «А ти ж у 
Порошенка?» – питає. «Да», – кажу. «А як ти туди 
попав?» – «Та обично, – кажу, – довго розказувать»… 
«А нам двісті гривень приносили од Зубика, шоб 
проголосували, ну ми одказались, кажу їм: нам уже 
гроші не нужні, пішли вони к їдрованій матері»…
«Правильно», – кажу.

«Кіт живий?» – питаю (це молодий кіт од нової кішки, 
Бандіт звать). «Та живий, куда він дінеться? Крису 
оце недавно в хату приніс… То я його в форточку 
викинув разом з крисою. Грався з нею півдня, а 
потом половину ззів і спать ліг»…
«Як здоров’я?» – питаю. «Та нічого», – каже. 
(Тут треба зробить отступлєніє. Недавно його 
забрали в поліклініку в район через грижу (соррі 
за подробиці) і робили операцію… А мати моя 
од волнєнія передала йому в лікарню замість 
мобільного телефона зйомну трубку од домашнього 
телефону. В сєтці… А сам мобільний телефон якраз 
іздох, і нарушилася связь з сім’єю)
«То як там той телефон, – питаю я, – пригодився?» 
(це шутка така) «Нє, каже, не робе. Я пробував з 
нього звонить, а воно – вообще мовчить». (Було б 
странно, якби дозвонився кудись)…
«Добре, – кажу, – тримайтесь там…» – «Хорошо, – 
каже. – А ти коли приїдеш?» – «На день народження 
приїду», – кажу (20 листопада йому буде 85). «Ого, – 
каже, – це ще дожить треба». – «Та доживеш, – кажу, 
– не жалуйся»…
«Ще, – кажу, – я вчора часник купив чорний у Києві. 
Южнокорейський. 190 гривень за одну головку. 
Модний. У вас такий самий був, під сараєм».
«Що?» – питає…
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