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У СІЧНІ – 
МОБІЛІЗАЦІЯ 
ДО ВІЙСЬКА
Наступного року Україну 
чекають три хвилі 
мобілізації, а також буде відновлено призов у 
армію. Так вирішила Рада національної безпеки та 
оборони, пише «ТСН.ua».

Як повідомив новопризначений секретар РНБО 
Олександр Турчинов, призовний вік підвищать до 20 
років й братимуть до війська до 27-ми. Строк служби 
подовжать до півтора року. Менше служитимуть ті, 
хто на момент призову вже матиме вищу освіту, тобто 
лише рік. 

Призов до лав Збройних Сил дасть можливість 
уже в першому кварталі демобілізувати тих, хто від-
служив уже більше року, пояснив президент Петро 
Порошенко. Глава держави також запевнив, що 
солдатів-строковиків не відправлятимуть у зону АТО. 
Їх готуватимуть як «якісний резерв».

Заодно влада хоче очистити військкомати від ко-
рупціонерів. Спеціальні люди будуть давати їм хабарі. 
І тут же на цьому ловити. 

Сама ж мобілізація, яку РНБО називає частко-
вою, трьома хвилями триватиме аж до серпня. Перша 
хвиля, за словами Турчинова, почнеться з 20 січня і 
триватиме 90 днів, тобто до кінця квітня. Друга хвиля 
– орієнтовно з квітня, триватиме 60 днів до червня. 
Третя хвиля стартує з червня – ще два місяці. 

Братимуть до війська, обіцяє влада, з урахуван-
ням попередніх помилок: щоб залучати здорових і 
психічно придатних людей. І заборонять відправляти 
на передову без повноцінної бойової підготовки. 

За словами глави Міністерства оборони України, 
генерал-полковника Степана Полторака, проводи-
ти чергову хвилю мобілізації збираються заради 
створення резерву та заміни бійців, які вже давно 
перебувають на службі. 

«Мобілізація потрібна насамперед для створення 
міцного резерву, по-друге – для заміни особового 
складу, який вже тривалий час несе службу. Нова 
хвиля мобілізації буде проводитися з урахуванням 
досвіду минулого, щоб уникнути минулих прорахун-
ків і помилок», – заявив Полторак. 

Він також уточнив, що в першу чергу будуть 
мобілізовані військовослужбовці запасу. Для них 
проведуть спеціальну підготовку за різними напря-
мами, що триватиме протягом 25 днів. На виконання 
завдань військові вирушать лише після навчання, 
забезпечення обладнанням, зброєю, технікою і амуні-
цією, обіцяють у Міністерстві.

«СВІТЯЗЬ» ВТРАТИВ 
П’ЯТЕРО БІЙЦІВ
На Донбасі загинуло п’ятеро воїнів волинської 
роти спецпризначенців «Світязь». Трагедія 
трапилася ще у серпні в «іловайському котлі», і 
лише днями родичам сповістили сумну звістку. 

Як повідомляють «Волинські новини», раніше 
хлопці були у списку зниклих безвісти. Нещодав-
но родичам стало відомо, що тіла бійців знайшли 
похованими ще 1 вересня у Запоріжжі. Причини і 
обставини загибелі досі невідомі.

Серед загиблих – Сергій Помінкевич, Максим 
Ляшук, Олександр Сацюк, Віктор Шолуха, Олександр 
Сивий. 

За словами начальника волинської міліції Петра 
Шпиги, тіла загиблих опізнали, сумнівів у результатах 
ДНК-експертизи немає.

ПІД ПРИЦІЛОМ

МЕР УНИКАЄ СПРАВЕДЛИВОГО СУДУ?

Шановні читачі!Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газетуЯкщо ви не отримуєте газету
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передплати на місяць –передплати на місяць –

ГЕТЬ НЕПОТРІБ!

СЛАВА ГЕРОЯМ!

СМІТНИК У КОЖНУ ХАТУ

ЗИМОВІ ВИХІДНІ

Л уцькі комунальники взялися 
наводити лад у приватному 
секторі. Закликають лучан 

купувати контейнери для побутових 
відходів й ставити біля своїх парканів. Аби 
вивіз сміття зробити більш цивілізованим, 
ніж це є нині.

Зі слів директора комунального підпри-
ємства «Луцькспецкомунтранс» Валерія 
Кузьмича, з року в рік сміття в Луцьку біль-
шає на 5-7%. І цьому, ясна річ, треба давати 
раду. 

«Зараз маємо таку систему, що всі меш-
канці приватної забудови у визначені два 
дні тижня зносять сміття у конкретне міс-
це неподалік своєї хати. Відходи несуть хто 
як – в мішках, баулах, відрах, пакетах. Часто 
буває таке, що сміття розвіює вітер або ж 
розносять собаки. Тому ми прийшли до за-
кономірного рішення – треба удосконалю-
вати систему збору й вивозу сміття», – по-
яснює він.

За задумом комунальників, кожен влас-
ник приватного будинку повинен мати біля 
свого дому сміттєвий контейнер. Власне, 

уже навіть є відповідне рішення міськви-
конкому. 

«Пластикові контейнери для побутових 
відходів на 120 літрів наше підприємство 
реалізовуватиме усім жителям приватного 
сектору. Вартість – 360 гривень. Якщо лю-
дина не може заплатити відразу, то оплату 
розтерміновуємо на три роки. Тобто по 10 
гривень упродовж 36-ти місяців. Гадаю, що 
це цілком прийнятна сумна навіть для лю-
дей з малими доходами», – каже Валерій 
Кузьмич.

На продажі контейнерів «Луцькспецко-
мунтранс» не зароблятиме, наголошує ко-
мунальник. Більше того, як переконує пан 
Кузьмич, його підприємство навіть нестиме 
збитки, адже такий кредит на три роки – 
справа зовсім невигідна, проте нагальна. 

«Ми продаємо контейнери за тією ціною, 
за якою купуємо. Ніякого прибутку. Муси-
мо це робити, щоби на наших вулицях було 
чисто. Все-таки взяли курс на Європу. І хоча 
до роздільного сміттєзбору ми ще не дійшли, 
це великий крок уперед», – вважає директор 
«Луцькспецкомунтрансу».

Контейнери пропонують встановлю-

вати у дні 
збору біля пар-
канів чи хвірток, 
аби комуналь-
ники самі могли 
викидати з нього 
сміття без госпо-
дарів. За словами 
Валерія Кузь-
мича, контейнер 
неважкий, на 
коліщатках. Його, 
мовляв, викотить і 10-річна дитина. При на-
шій щільності сміття туди вміститься до 17-
18 кілограмів побутових відходів, зауважує 
пан Кузьмич. 

Саму систему вивезення сміття із при-
ватного сектору наразі не змінюватимуть. Як 
і раніше, комунальний транспорт збиратиме 
відходи у визначені дні, двічі на тиждень. 

«Часто люди виносять непотріб, коли їм 
заманеться, а не у визначені дні. Ми ж хочемо 
привчити наших громадян до порядку. І на-
віть міркуємо над тим, щоби до тих, хто ви-
носитиме сміття поза графіком, застосовува-
ли штрафи», – підсумував Валерій Кузьмич.

Луцький міськрайонний суд 
переніс розгляд позову депутата 
Луцької міськради Андрія 
Осіпова проти луцького міського 
голови Миколи Романюка, бо той 
не з’явився у залу суду. Як пише 
«ВолиньPost», судове засідання 
відбулося 23 грудня. 

За словами Андрія Осіпова, 
26 вересня 2014 року міським 
головою видане розпоряджен-
ня «Про графік подачі гарячої 
води». Мова йде про те, що з 29 
вересня 2014 року подача гарячої 
води здійснюватиметься лише у 
суботу та неділю з 8:00 до 23:00.

«На мою думку, таке рішення 
є необґрунтованим, недобро-
совісним, нерозсудливим, не-
пропорційним та прийнятим із 
відхиленням від мети. З метою 
дослідження ситуації в інших 
містах України, які найбільш 

подібні до міста Луцька, мною 
було направлено звернення до 
міських голів та виконкомів рад. 
Виявилося, що таких розпоря-
джень, як в місті Луцьку, в інших 
містах міські голови не видава-
ли», – повідомив Осіпов.

Суддя Луцького міськрайон-
ного суду Андрій Олексюк за-
значив: попри те, що луцькому 
міському голові Миколі Романю-
ку вручили повістку до суду, на 
засідання не з’явився ні він, ні 
його представник.

Андрій Осіпов попросив 
суд вирішити питання про осо-
бисту присутність Миколи Ро-
манюка на судових засіданнях. 
Адже депутат певен: «якщо 
міський голова не вважає для 
себе обов’язковим приходити 
особисто на судові засідання, це 
свідчить про його неповагу до 
суду, до позивача та і до мешкан-
ців міста».

Депутат також наполягає, що 
використання юридичного відді-
лу Луцької міської ради у справі, 
де він особисто порушив права, 
неприпустиме.

Суд ухвалив, що причина не-
явки мера на судове засідання 
не є поважною. Також суддя пе-
реніс розгляд справи. Наступне 
засідання у справі відбудеться 12 
січня 2015 року.
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НІ – 
ЛІЗАЦІЯ
ЙСЬКА

року Україну
хвилі

КРОКОМ РУШ

У 2015 році робочі дні під час 
новорічно-різдвяних свят українським 
підприємствам і установам 
рекомендують перенести. Про це 
йдеться у розпорядженні «Про 
перенесення робочих днів у 2015 році» 
Кабінету Міністрів України.

«З метою створення сприятливих умов 
для святкування 1 січня Нового року та 7 
січня Різдва Христового, а також раціо-
нального використання робочого часу 
рекомендувати керівникам підприємств, 
установ і організацій (за винятком органів 

Пенсійного фонду України, державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпо-
шта», Державної казначейської служби 
та банків) перенести у порядку і на умо-
вах, установлених законодавством, у 2015 
році для працівників, яким установлено 
п’ятиденний робочий тиждень з двома 
вихідними днями, робочі дні з: п’ятниці 2 
січня – на суботу 17 січня; четверга 8 січня 
– на суботу 31 січня; п’ятниці 9 січня – на 
суботу 14 лютого». 

Спеціальний режим роботи банків у за-
значені дні визначає Національний банк», – 
йдеться у повідомленні.

ЯК СВЯТКУВАТИМЕМО 
І ВІДПОЧИВАТИМЕМО
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НАЗУСТРІЧ ПАЦІЄНТУ

ВАРТО ЗНАТИ

І СМАЧНО, І КОРИСНО: 
УСІ ТАЄМНИЦІ СПРАВЖНЬОГО ХЛІБА*

У

У ЛУЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ – У ЛУЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ – 
ОНОВЛЕНА РЕАНІМАЦІЯОНОВЛЕНА РЕАНІМАЦІЯ

Секрет успіху продуктового магазину 
складається з дрібниць, і одна з 
них – добрий хліб. Він є скрізь – від 
міні- до супермаркету. Цей продукт 
купують практично щодня, і з двох-
трьох найближчих магазинів покупець 
вибирає той, де у продажу завжди 
є свіжий хліб. При цьому сьогодні 
абсолютна більшість з нас прагне купити 
натуральний продукт.

Але часто наші очікування щодо високої 
якості хліба не виправдовуються. Причина – 
велика кількість продуктів-підробок, які міс-
тять багато харчових добавок, розпушувачів 
(суміші, до складу яких входять пірофосфа-
ти, карбонат натрію, карбонат амонію, глю-
конова кислота та інші) і стабілізаторів.

Перед нами постало питання: як знайти 
одночасно смачний, якісний і корисний хліб в 
магазинах? З’ясувалося, що цілком реально.

Наше дослідження ми розпочали з най-
більш відомого виробника хлібобулочної про-
дукції Волині – «ТЕРЕМНО ХЛІБ», де отрима-
ли професійні поради, як обирати натуральний 
хліб, корисний для нашого здоров’я.

Як виявилося, окрім відсутності розпу-
шувачів та стабілізаторів у складі, справжній 
(якісний) хліб від його неякісного аналогу 
відрізняє ще кілька важливих критеріїв. По-
перше, відповідно до стандартів, тісто для 
хліба має підходити 4 години, а весь процес, 
починаючи від замісу тіста до отримання го-
тового буханця, – не менш як 6 годин. Тоб-

то справді добрий хліб має бути виготовле-
ний за традиційною опарною технологією 
або приготування тіста на натуральних за-
квасках, які потребують чітко визначеної 
температури та часу на їх бродіння. Хліб, 
випечений за такою технологією, смачний і 
корисний, у ньому багато унікальних аміно-
кислот, яких немає в інших продуктах. Такий 
хліб виробляється згідно з державними стан-
дартами України (ДСТУ), міждержавними 
стандартами (ГОСТ) та галузевими стандар-
тами (ГСТУ).

Разом з тим, на Волині дуже розпо-
всюджене виробництво хліба безопарним 
способом, при якому використовуються 
розпушувачі, що пришвидшують процес 
приготування хліба, без стадії природного 
бродіння, і дають можливість використову-
вати різне борошно, навіть низької якості. 
Такий хліб виготовляється швидко (1,5–2 го-
дини замість традиційних 4–5 годин), добре 
піднімається, зберігає об’єм, має красивий 
колір, але поступається традиційному хлібу 
за смаковими якостями і термінами зберіган-
ня. Такий хліб зазвичай виробляють згідно з 
технічними умовами (ТУ). 

Як роблять опару, ми побачили на 
«ТЕРЕМНО ХЛІБ». Важливо, що для її ви-
готовлення на підприємстві використовують 
тільки фільтровану воду та борошно високої 
якості. А класичний теремнівський чорний 
та білий хліб випікається у печах з подом. Це 
надає улюбленому хлібу волинян збалансо-
ваного гарного смаку.

Від начальника заводської лабораторії 

пані Оксани ми також дізналися, що нату-
ральний хліб має густопористий, достатньо 
щільний м’якуш та має бути важким. До речі, 
виготовляти хліб на натуральних заквасках 
мають можливість тільки великі виробники, 
ті, які працюють цілодобово.

Якісний хліб на заквасках залишається 
свіжим до двох діб. Звичайно, його можна 
споживати і після цього терміну. Але буває 
так, що хліб не черствіє понад три доби й на-
віть тиждень. У таких випадках не сумнівай-
теся: ви придбали продукт, до складу якого 
входить багато різних добавок, які навряд чи 
принесуть користь вашому організму. 

Поміркувавши, ми зрозуміли ще одну 
причину використання «нездорової хімії» у 
виробництві «швидкого» хліба: це банальна 
економія недобросовісних пекарів на елек-
троенергії, обладнанні, зарплаті своїм робіт-
никам та, на жаль, нашому з вами здоров’ї. 

Добре, що для потужних компаній хлі-
бопекарської галузі, таких, як «ТЕРЕМНО», 
питання якості продукції та її відповідності 
світовим стандартам є номером один. На під-
приємстві чітко розуміють, що смачний і ко-
рисний хліб – це  основа здоров’я нації.

Тому найбільш інформативною допомо-
гою для споживачів при виборі хліба є упа-
ковка з нанесеною на неї інформацією про 
виробника та натуральний склад продукту. 
Крім того, якісний заводський хліб має від-
повідні сертифікати, які мають бути на кож-
ній торговій точці.

Піклуйтеся про себе та смакуйте на 
здоров’я!

Луцькій міській 
клінічній лікарні після 
капітального ремонту 
відкрили оновлене 

відділення реанімації. Нагальна 
потреба у ньому назріла давно, 
адже медичний заклад приймає 
пацієнтів з міста та всієї області. 
Це вкрай важливе відділення, 
оскільки сюди потрапляють 
важкохворі після операцій з 
інших відділень.

Протягом останніх років 
Луцька міська лікарня та її те-
риторія зазнали значних збит-
ків внаслідок підтоплень під час 
літніх злив. Відтак тут було здій-
снено комплекс робіт з ліквідації 
наслідків та запобігання повтор-
них підтоплень. Восени 2013 
року проведено реконструкцію 
зливової каналізації на території 
лікарні, роботи з благоустрою 
території, часткового віднов-
лення асфальтового покриття та 
укріплення фундаментів, відре-
монтовано покрівлю приміщен-
ня баклабораторії.

Навесні 2014 року викона-
но капітальний ремонт системи 
електропостачання, замінено та 

перенесено з підвальних повер-
хів електрощитові. Використано 
474,9 тис. грн. Після цього роз-
почато укріплення лікувального 
корпусу закладу. Зараз металіч-
ними інженерними конструкці-
ями скріплено сходові клітки до 
четвертого поверху. Ці роботи 
тривають.

Велику частину робіт прово-
дили у приміщеннях відділення 
анестезіології. У зв’язку з цим 
було ухвалено рішення виконати 
ремонт відділення з урахуван-

ням сучасних вимог до реаніма-
ційних відділень. Вартість робіт 
з укріплення корпусу лікарні та 
приміщень відділення анестезіо-
логії і реанімації склала 508,3 
тис. грн. Роботи виконували за 
рахунок бюджетних та позабю-
джетних коштів.

Зараз оновлене просторе 
приміщення з окремими пала-
тами інтенсивної терапії готове 
приймати пацієнтів. Тут здій-
снено капітальний ремонт, об-
лаштовано систему комунікацій 

– замінено електропроводку, 
біля кожного ліжка забезпечено 
достатню кількість електророзе-
ток, під’єднання для подачі ме-
дичного кисню. Також створено 
робочі місця для персоналу без-
посередньо у блоці інтенсивної 
терапії. Черговий лікар матиме 
можливість постійного спосте-
реження за станом хворих. 

За умови оснащення потріб-
ним обладнанням є можливість 
виводу інформації з моніторів 
стану пацієнтів на центральний 
пульт, як це вже зроблено у пала-
тах інтенсивної терапії кардіоло-
гічного та неврологічного відді-
лень. Тут встановлено дихальні 
апарати, електрокардіографи, 
системи ультразвукової діагнос-
тики, дефібрилятори, функціо-
нальні ліжка тощо.

«Коли будували цю лікарню, 
у відділенні було шість ліжок. 
Зараз його реорганізовано на 
дванадцять ліжок», – зауважив 
завідувач Ярослав Семицький і 
додав, що це відділення нічим не 
поступається аналогічним відді-
ленням європейських медичних 
закладів.

* На правах реклами

А НІЧОГО Ж ЩЕ 
НЕ  ЗАКІНЧИЛОСЯ
Юрій КОНКЕВИЧ

«А нічого ж не змінилося! Кому була 
потрібною ця заваруха з Януковичем, війною?.. 
Навіщо воювали, адже долар вже 22, а гречка 
– по 15?!»

Часто чуєте подібні знущання-істерики цими 
днями? Схильний вірити, що то не ФСБешні 
вкидання інформації, а суто людська реакція мар-
гіналу, який хоче ікру на голову вже сьогодні. І 
бажано ложками сипати, і бажано не кабачкову, а 
принаймні червону.

Чи можна вважати, що ми перезавантажили 
свої голови, змінили систему цінностей, знаємо 
куди йдемо і чого хочемо, усвідомлюємо яку ціну 
треба сплатити за нормальне життя вже навіть не 
наших дітей, а наших онуків?

А справді, чи хочемо ми вже зараз відпустити 
у самостійне плавання політиків-переможців, як 
це було десять років тому? Тих політиків, яких 
цього разу обрали кров’ю, тисячами життів і 
сплюндрованим cходом. Чи можемо поставити 
«галочку» у графі «формування громадянського 
суспільства»? І чи час уже скласти руки й чекати, 
що натовпи туристів з Європи, гори інвестицій 
та мільярди дешевих кредитів проситимуться 
спростити для них в’їзд в Україну?

«А нічого ж ще в нас не закінчилося, холера 
ясна!» – кажу я собі, коли чую матюки на ву-
лиці від другокласників; ступаю у калюжі біля 
дорогих бутіків, і в цих баюрах відблискують 
новорічні вогники; сварюся із водіями, які не 
гальмують перед «зеброю» або паркуються по-
перек тротуару; відчуваю божевільне бажання 
розбити телевізор із бандитським серіалом об 
голову рекламодавця, які платять гроші «айсіті-
ві» та каналу Ахметова; бачу у Раді мудаків, які 
мали б сидіти за ґратами; читаю про мародерів, 
які приторговують чимось атошним; не диву-
юся, коли героями називають заїжджих про-
курорів, які на семінарах заробляють собі на 
«військові надбавки»; відчуваю психіатричне 
дежавю, коли знайомий розповідає, як у їхній 
установі знову почали збирати гроші для когось 
«нагору»… І це, не враховуючи споглядання 
«вати», манка в голові якої, не здатна осмислити 
навіть афери Путіна із їхнім «радним Данбасом 
і Кримом». 

Нічого ще не скінчилося. Принаймні моя ві-
йна з манкою в головах співвітчизників, невігла-
ством та несмаком. 
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ТЕМНА СТОРОНА ПОЛІТИКИ
ЧОМУ В УКРАЇНІ ВИМИКАЮТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ?

Р О З Ш И Р Е Н И Й   Г Р А Ф І К
АВАРІЙНИХ ВИМКНЕНЬ В ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖАХ ПАТ “ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО”
на 2014 – 2015 р.р. у м. Луцьк (парні числа)
9:00-11:00:  
Кравчука 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13а, 15, 
15д, 17, 19, 19а, 19б, 26, 26б, 28, 32, 42, 42а, 44, 46а, б, в, г, д. 
Гордіюк 20а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. 
Конякіна 7, 9, 9а, 9б, 11, 17, 19, 21, 23, 25а, 27, 31, 33,  37, 37а.   
Федорова 3, 2, 2а, 4, 4в, 4д, 5, 6, 8. 
Соборності 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22в, 24, 28, 
30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42.  Зацепи 8, 10, 12; 
Воїнів інтернаціоналістів 1, 7; Шевченка 35, 37а;  
Володимирська 17; Миру 2, 4; Ковельська 62, 64, 66, 68. 
ВУЛИЦІ: Гущанська, Фурманова, Шевцової, Міліцейська, 
Механічна, Макарова, Рилєва, Ломоносова,Ушинської, 
Янки Купала, Проектувальна, Кічкарівська, Хотимська, 
Гоголя, Жовтнева, Макарова, Глінки, Рогова, Шкільна, 
Гірна, Червоного Хреста, Квітова, Тарасова, Львівська, 
Грабова, Вербова, Революційна, Березова, Тургєнєва, Ста-
росільська, Горіхова, Володимирська, Баранова, Тополєва, 
Мінська, Гастелло, Чернишевського, Урицького, Товарова, 
Миру, Новочерчицька, Журавлина, Ланова, Зарічна, Кня-
гинінська, Тиха,Нижній проїзд, Даргомижзького, Волго-
градська, Фурнова, Товарова, Радгоспна.

11:00-13:00: 
Рівненська 105, 107, 111;  Московська 54, 56, 58;
Відродження 4, 5, 6, 8, 8а,10, 10а, 12, 12а, 14, 14б;
Сагайдачного 5, 20, 29; Декабристів 31, 
Ярощука 30 (гуртожиток);  Вавилова 5; 
Коперніка 36, 36а, 47, 51, 53, 62, 66, 66а;
Світла 1, 3, 5, 12; Будівельників 11;       
8-го березня 33, 35; Саперів 15а; Клима Савури 28; 
Волі 29, 31, 33, 35, 39, 41, 41а.
ВУЛИЦІ: Літня, Некрасова, Чекістів, Глушець, Волі, Бічна, 
Хомська, Щепкіна, Кармелюка, Прживальського, Мельнич-
на, Сенатора, Будівельників, Ярощука, 8-го березня, Клима 
Савури, Огієнка, Червоної Калини, Уласа Самчука, Доро-
шенка, Сагайдачного, Підгаєцька, Щусєва, Захарова, Ор-
джонікідзе.

15:00-17:00
Львівська 63, 63а, 63б, 108б; 
Дружби народів 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9,10,11, 12;
Грабовського 7, 9, 10, 11, 13б;   Шота Руставеллі 10, 49;
Станіславського 2–48, 11а, 52, 52б;   Польова 1,2,3; 
Корольова 9,11;   Бенделіанні 1; Гуртожиток ДПЗ 28 №1. 
ВУЛИЦІ: Чекаліна, Супутника, Лєрмонтова, Потебні, Чер-
няховського, Грабовського, Нагірна, Боженка, Овочева, 
Коротченка, Стрельнікова, Нова, Польова, Весела, Сверд-
лова, Трудова, Довженка, Дачна, Рахманінова, Рильського, 
Спортивна,Комка, Ольжича, Дачна, О.Теліги, Бесараб, Ту-
полєва, Крушельницької, Василевської, Корольова, Кор-
нійчука, Театральна,  Ландау, Цукрова, Полонківська.

17:00-19:00
Молоді (гуртожиток №1, 2, 3, 4,), 4, 6, 6а, 8а, 10а, 12, 13,13а, 
13б, 14, 14а, 15, 17а, 17б, 19а, 23; 
Соборності 1,1а, 3, 7, 13, 15, 21, 23, 25, 25б, 27, 31, 31а, 33, 
37, 37а, 37б;  Липинського 1, 2, 3, 5;  К.Карого 5а, 9, 11;
Відродження 41а, 41б, 43, 43а, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 53а, 55;  
Ветеранів 7,9,13,15,17,19;   Сухомлинського 2, 4а;
Чорновола 4б, 6, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 44.  

19:00-21:00
ВУЛИЦІ: Героїв Упа, Червоноармійська, Селищна, Зінько-
вецької, Андрія Марцинюка, Сосюри, пров. Стуса, Рудан-
ського, Вахтангова Арцеулова 18.

9:00-11:00:  
Кравчука 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11в, 12, 16, 18, 22, 
22в, 24, 26;    Гордіюк 20а, 27, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37, 38, 
39, 43, 45, 47;   Конякіна 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 17, 19, 21, 
23, 25, 25а, 27;    Федорова 1, 2, 2а, 3, 4, 4д, 5, 6, 8, 9;  
Соборності 4, 6, 8, 10, 12, 14а, 16, 18, 24а, 26;  
Дубнівська 85-127. 
ВУЛИЦІ: Воїнів Інтернаціоналістів Довженка, Ні-
кішева, Ізмайлова, Говорова, Прилуцька, Привітна, 
Надрічна, Сонячна, Ланова, П.Мирного, Скрябіна, 
Бородіна, Левицького, Профспілкова, Героїв Крут, 

Садовського, Вишневецького, Східна.

11:00-13:00
ВУЛИЦІ: Польова, Весела, весняна, Далека, Місяч-
на, Сонячна, Світла, Туполева, Крушелшьницької, 
Довженка, Спортивна, Рильського, Рахмінінова, Гру-
дова, Покольчуків, О.Теліги, Полонківська (вулиці в 
районі цукрового заводу)

15:00-17:00
Львівська 63, 63а, 63б, 108б;  Дружби народів 3, 4, 
4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12;  Грабовського 7, 9, 10, 11, 

13б;  Шота Руставеллі 10, 49;   Станіславського 11а, 
52, 52б; Польова 1, 2, 3, Корольова 9,11;  Бенделіан-
ні 1; Станіславського 2-48; Гуртожиток ДПЗ 28 №1 
ВУЛИЦІ: Чекаліна, Супутника, Лєрмонтова, Потеб-
ні, Черняховського, Грабовського, Нагірна, Боженка, 
Овочева, Коротченка, Стрельнікова, Нова,Польова, 
Весела, Свердлова, Трудова, Довженка, Дачна, Рах-
манінова, Рильського, Спортивна, Комка, Ольжича, 
Дачна, О.Теліги, Бесараб, Туполєва, Крушельниць-
кої, Василевської, Корольова, Корнійчука, Театраль-
на, Ландау, Цукрова, Полонківська.

Р О З Ш И Р Е Н И Й   Г Р А Ф І К
АВАРІЙНИХ ВИМКНЕНЬ В ЕЛЕКТРИЧНИХ  МЕРЕЖАХ ПАТ “ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО”

на 2014 – 2015 р.р. у м. Луцьк (непарні числа)

Андрій ЛУЧИК

країна занурюється в темряву. На 
жаль, вже не тільки в переносному, 
а й в прямому значенні. Виведена 

з ладу побутова техніка, пожежі через 
забутий недогарок свічки, недовироблена 
продукція на підприємствах та погіршення 
криміногенної ситуації. Все це – результати 
аварійних відключень електроенергії, 
про які  Україна забула ще на початку 
2000-х. Причиною таких дій влади є зовсім 
не альтернативний спосіб вирішення 
демографічної кризи. На це є об’єктивні 
причини, які, певна річ, були спровоковані 
недолугими діями наших керманичів.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЛІКНЕП
Електроенергія в країні споживається не-

рівномірно протягом доби. Є два енергетичних 
піки споживання – ранковий (09.00-11.00) та 
вечірній (17.00-22.00). Перший спричинений 
споживанням населенням та промисловості, 
другий – суто населенням. Пікові навантаження 
покривалися за рахунок більшого виробництва 
електроенергії теплоелектростанціями (ТЕС та 
ТЕЦ). Адже інші генератори енергії не можуть 
одномоментно збільшити її виробництво.

У 2013 році структура виробництва елек-
троенергії в Україні була наступною: атомна 
енергетика – 43%, теплоенергетика – 48%, гід-
роенергетика – 8%, альтернативна енергетика 
(сонячні, вітрові станції тощо) – 1%.

Головна причина дефіциту електроенергії 
сьогодні – відсутність необхідної кількості ву-
гілля на українських ТЕС через війну на Дон-
басі, а відтак неможливості покривати пікові 
навантаження. Якщо вчасно не зняти понад-
нормове споживання в об’єднаній енергосис-
темі України, то з ладу може вийти вся система 
загалом. Тому енергетики й провадять аварій-
ні відключення.

ДЕФІЦИТ АНТРАЦИТУ
Як повідомляє видання «Insider», в Україні 

працюють 14 ТЕС. Половина з них викорис-
товує як паливо вугілля газової групи (марки 
«ДГ» і «Г»), а половина – антрацитної (марки 
«Т» і «А»). Для нормальної роботи генерацій 
країні необхідно приблизно по 1,6 млн тонн 
вугілля обох груп на місяць.

Антрацитна група видобувається на півдні 
Луганської області («ДТЕК Ровенькиантра-
цит» і «ДТЕК Свердловантрацит»), а також у 
північно-східній частині Донецької області 
(держпідприємства «Шахтарськантрацит», 
«Сніжнеантрацит» та інші).

Україно моя, як мені настане кінець, 
Хочеш, я стану вугіллям для твоїх ТЕЦ?

Андрій Бондар

Як повідомив «Хронікам Любарта» заступник начальника оперативно-
диспетчерської служби ПАТ «Волиньобленерго» Дмитро Вітер, 
аварійні вимкнення проводяться на постійній основі, без різниці – 
вихідний чи святковий день. 
«У новорічну ніч сподіваємося, що вимкнень не буде, звісно, якщо, 

не дай Боже, не станеться знову якихось форс-мажорів»,  – каже 
енергетик. 
Основна причина аварійних вимкнень – дефіцит вугілля на ТЕС 
України. Щойно дефіцит буде ліквідовано, графіки аварійних вимкнень 
також буде відмінено.

Ці території знаходяться під контролем 
самопроголошених республік «ЛНР» і «ДНР». 
Через руйнування транспортної інфраструк-
тури та постійні бойові дії вони практично не 
працюють.

Вугілля газової групи видобувається на за-
хідному Донбасі (держпідприємство «Красно-
армійськвугілля», «ДТЕК Павлоградвугілля») і 
у західній Україні (держхолдинги «Львіввугіл-
ля» та «Волиньвугілля»). Всі ці підприємства 
знаходяться на українській території та здій-
снюють видобуток.

Проблема в тому, що на підконтрольній се-
паратистам території і в безпосередній близь-
кості від неї знаходяться три ТЕС, що працю-
ють на вугіллі газової групи. Через бойові дії 
виникають проблеми з його доставкою.

Тим часом Україна має об’єднану енер-
госистему (ОЕС). Зараз лише Луганська ТЕС 
працює, як енергоострів, решта підключені до 
ОЕС. Зниження потужності будь-якого з енер-
гоблоків відіб’ється на всій території країни. 
Енергії не буде вистачати не тільки в Україні, а 
й на Донбасі, і в Криму.

За словами нового міністра, зараз осо-
бливі проблеми з нестачею палива відчува-
ють Придніпровська і Криворізька ТЕС у 
Дніпропетровській області, а також Зміїв-
ська ТЕС у Харківській. Всі вони працюють 
на антрацитах.

За даними Міненерго, всього в серпні-
листопаді в Україну було імпортовано 1,8 млн 
тонн вугілля антрацитної групи. 1,55 млн тонн 
– з Росії та 0,25 млн – з ПАР.

ВУГІЛЬНА КОРОТКОЗОРІСТЬ 
VS КОРУПЦІЙНА 
ДАЛЕКОЗОРІСТЬ
Перші масові відключення в Україні роз-

почалися на початку грудня, коли на пла-
новий ремонт став один з енергоблоків За-
порізької АЕС. Але в України не виявилося 
необхідної кількості вугілля для забезпечен-
ня безперебійної роботи енергосистеми. Ви-
никають класичні запитання: хто винен і що 
робити?

Міністерство енергетики почало ще вліт-
ку шукати альтернативні канали постачання 
в Україну антрациту. 19 серпня була підписана 
угода щодо постачання 500 тисяч тонн вугілля 
з ПАР. Ціна з доставкою до українських ТЕС 
обійшлася б у 110-112 доларів за тонну. Це до-
рожче, ніж вугілля із сусідньої країни, але в 
умовах війни було б дурістю повністю залежа-
ти від одного джерела постачання. 

Така ціна майже три місяці влаштовувала 
і Кабмін, і президента, проте в листопаді роз-
почалася коаліціада, й почали звучати перші 
нотки про те, що вугілля з ПАР закуповують за 
ціною із закладеною в ній корупційною скла-
довою. Як припускали тоді учасники україн-
ського енергоринку, це могло бути пов’язане із 
коаліційними торгами за крісло міністра пали-
ва та енергетики.

Також в кулуарах говорять про нібито за-
цікавленість у вугільному питанні Адміністра-
ції президента, яка лобіює поставки вугілля з 
Російської Федерації. По суті, це може бути те 
ж вугілля, видобуте на шахтах Донбасу, але за-
везене через територію РФ.

Зрештою, контракт із ПАР було зірвано, в 
Україну завезено лише чверть запланованого 
вугілля. Росія в свою чергу штучно припинила 
експорт в Україну свого вугілля, чим поглиби-
ла енергодефіцит.

ЩО ДАЛІ?
Українцям потрібно призвичаюватися 

до нових умов. Вивчати графіки аварійних 
відключень, щоб убезпечити свої побутові 
електроприлади. Змінювати культуру енер-
госпоживання: замінити звичайні лампи роз-
жарювання на енергозберігаючі, не залишати 
ввімкненим світло без потреби, вдумливо ви-
користовувати електроприлади. Ну й, звісно, 
запасатися сірниками та свічками.

Зима буде довгою.
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ЗІРКОВІ НОВИНИ

ПОНЕДІЛОК
29 ГРУДНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Х/Ф «ВЕЛИКА 
ПЕРЕРВА»
11.15, 04.50 Х/Ф «НА ГАЧКУ»
13.10 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ, 
УДАЧІ!»
15.20 Х/Ф «ЯЛИНКИ»
17.10 Х/Ф «ЯЛИНКИ - 2»
19.30 «Телевізійна служба 
новин»
20.30 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
22.35 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ. 
ПІСКИ ЧАСУ»
01.05 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН І 
ТРИ МУШКЕТЕРИ»
02.35 Х/Ф «ОМЕЛА НАД 
МАНГЕТТЕНОМ»
04.05 «15 республік»

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00 «Ранок з ІНТЕРом»
08.30 Х/Ф «НІЧ САМОТНЬОГО 
ПУГАЧА»
10.10 Х/Ф «ТОБІ, 
СПРАВЖНЬОМУ»
12.50 Х/Ф «МІЦНИЙ ШЛЮБ»
14.25 Концерт «Парад зірок»
16.10 «Чекай на мене»
18.10 «Стосується кожного»
20.00, 04.55 «Подробиці»
20.35 Т/с «Людський фактор»
00.05 Х/Ф «СІМ’Я НАПРОКАТ»
01.40 Д/ф
02.30 «Мультфільми»
03.30 «Парад зірок»

06.55, 08.00 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПІДЛЬОДНОГО ЛОВУ»
07.45, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
09.50 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПОЛЮВАННЯ»
11.45, 13.20 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ РИБОЛОВЛІ»
14.05, 16.20 Х/Ф «ВОЛОДАР 
ПЕРСНІВ. ПОВЕРНЕННЯ 
КОРОЛЯ»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.15 Дістало!
21.00 Громадянська оборона. 
Підсумки
22.50 Х/Ф «ПОКАРАННЯ»
00.30 Х/Ф «АРМІЯ ПІТЬМИ»
02.10 Х/Ф «ТАЄМНИЦЯ 
ЗОЛОТИХ ПІРАМІД»

05.45 «Вiкна-Новини» 
Спецрепортаж
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.30 «Все буде смачно!»
09.15 «Зіркове життя. 
Обережно - ревнощі!»
10.10, 01.45 Х/Ф «ВЕЧОРИ 
НА ХУТОРІ ПОБЛИЗУ 
ДИКАНЬКИ»
11.40 Х/Ф «СІМ ВЕРСТ ДО 
НЕБЕС»
13.50 «Битва екстрасенсів 14»
18.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 «Куб - 5»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.30 «Детектор брехні - 6. 
Життя після сповіді»
00.25 «Один за всіх»
02.50 Нічний ефір

06.00, 00.25 Від першої особи

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

13.00, 18.30, 21.00, 01.30 

Новини

06.40, 07.10, 08.10 Спорт

06.50, 07.25, 07.40, 08.25 Гість 

студії

07.35 Країна on line

08.45 Телемагазин

09.35 Про головне

10.30, 03.00 Х/Ф «РАЙ 

ОКЕАНУ»

12.10, 21.40, 04.40, 05.10 Д/ф

12.40 Зроблено в Європі

13.20 Вікно в Америку

14.00 Прес-конференція 

Президента України П. 

Порошенка

16.00 Euronews

16.30 Т/с «Сержант Рокка»

18.15, 01.20 Новини. Світ

18.55 З перших вуст

19.05 Х/Ф «ОСТАННЯ ІСКРА 

ЖИТТЯ»

22.55 Трійка, Кено, Секунда 

удачі

23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

23.25 На слуху

01.50 ТелеАкадемія

06.00 Мультфільми (1)

06.35 «Маски-шоу»

08.00 Т/с «Джокер»

12.00 Т/с «Розвідники»

18.00 «Люстратор 7.62»

19.00 Т/с «Статский советник»

23.15 Х/Ф «КОМАНДО»

01.15 Х/Ф «САНТАХРЯКУС»

02.45 Х/Ф «ЛІСОВА ПІСНЯ»

06.00, 15.00 У пошуках істини
07.00, 14.10 Воїни
07.50 Вражаючі кадри
09.40 Далеко і ще далі
10.40 Таємниці царства рослин
11.30, 16.40 Мисливець і 
жертва
12.20, 22.00 Шукачі 
неприємностей
13.10, 17.30 Мисливці за 
зміями
15.50, 21.10 Мегаспоруди
18.30 Загадки Всесвіту
19.20 Секретні території
22.50 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний 
тур
01.20 Таємниці зцілення

06.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00 Події
09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Берег Надії»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення 
Лялі»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Приватний детектив 
Тетяна Іванова»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ВІДПУСТКА ЗА 
ОБМІНОМ»
02.45 Т/с «У гонитві за щастям»

05.50, 09.25 Kids Time
05.55 М/с «Губка Боб - Прямокутні 
штани»
07.30 М/с «Панда Кунг Фу: 
Легенди крутості»
09.30, 02.40 Т/с «Татусеві дочки»
13.55 Х/Ф «ЧАРІВНИКИ З 
ВЕЙВЕРЛІ»
15.50 Х/Ф «ГАРРІ ПОТТЕР І 
СМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ»
18.35 Х/Ф «СПОКУСНИК»
21.00 Х/Ф «СПОКУСНИК 2»
23.45 Х/Ф «ВИД ЗВЕРХУ 
КРАЩИЙ»
01.15 Х/Ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО 
ДО ЗОМБІЛЕНДУ»

ВІВТОРОК
30 ГРУДНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45 Х/Ф «РЕАЛЬНА КАЗКА»
08.55 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ, 
УДАЧІ!»
11.05 Х/Ф «КУХНЯ В ПАРИЖІ»
13.15 Х/Ф «ЯЛИНКИ»
15.05 Х/Ф «ЯЛИНКИ - 2»
17.10 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
19.30 «Телевізійна служба 
новин»
20.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
22.25 Х/Ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН І 
ВИКРАДАЧ БЛИСКАВОК»
01.00 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН І 
ТРИ МУШКЕТЕРИ»
02.30 Х/Ф «КОМАНДА А»
04.25 «Шість кадрів»
05.00 Телемагазин

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00 «Ранок з ІНТЕРом»
08.30 М/ф «Зима в 
Простоквашино»
08.55 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 Х/Ф «СІМ’Я НАПРОКАТ»
10.40 Х/Ф «ВІДДАМ 
КОШЕНЯТ У ДОБРІ РУКИ»
12.30 Т/с «Людський фактор»
15.55 Х/Ф «САМОГОННИКИ»
16.15 Х/Ф «ПЕС БАРБОС І 
НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС»
16.25 Х/Ф «ІВАН 
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ 
ПРОФЕСІЮ»
18.10 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.35, 02.15 Т/с «Я не зможу 
тебе забути»
00.00 Х/Ф «ІНТУЇЦІЯ»
01.30 «Мультфільми»

08.05 Дістало!
09.30 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
АКАДЕМІЯ-3. ЗНОВУ НА 
ТРЕНУВАННЯ»
11.10 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
АКАДЕМІЯ-4. ГРОМАДСЬКЕ 
ПАТРУЛЮВАННЯ»
13.20 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
АКАДЕМІЯ-5. ПУНКТ 
ПРИЗНАЧЕННЯ-МАЯМІ БІЧ»
15.05, 16.10 Х/Ф 
«ПОЛІЦЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ-6. 
БЛОКАДА МІСТА»
17.05 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
АКАДЕМІЯ-7. МІСІЯ У МОСКВІ»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.00 Т/с «Фізрук-2»
22.00 Чоловічий клуб. Новорічне 
шоу «Банди Дизель»
23.30 Х/Ф «ПОЧАТОК ЧАСІВ»
01.20 Х/Ф «МОСКВА НА 
ГУДЗОНІ»
03.15 Х/Ф «ДІСТАТИ 
КОРОТУНА»

06.00 «Вiкна-Новини»
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10 «Зіркове життя. Фатальне 
кохання холостяків»
10.10 Х/Ф «ВОГОНЬ, ВОДА 
Й... МІДНІ ТРУБИ»
11.55 Х/Ф «ІВАН 
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ 
ПРОФЕСІЮ»
13.50 «Битва екстрасенсів 13»
18.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Врятуйте нашу 
сім’ю - 3»
22.00 Вiкна-Новини
23.45 Х/Ф «ВІДКРИЙТЕ, ДІД 
МОРОЗ»
01.35 Нічний ефір

06.00, 00.25 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гість 
студії
07.25 Ера будівництва
07.40 Країна on line
08.45 Телемагазин
09.35 Уряд на зв’язку з 
громадянами
10.05 Утеодин з Майклом 
Щуром
10.45 Х/Ф «ОСТАННЯ ІСКРА 
ЖИТТЯ»
12.25 Подорожуй Литвою
13.40 Хто в домі хазяїн?
14.00 Школа Мері Поппінс
14.15 Казки Лірника Сашка
14.25 Нотатки на глобусі
14.50 Фольк-music
16.00 Euronews
16.30 Т/с «Сержант Рокка»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.10 Х/Ф «ВЕЛЕТЕНЬ»
21.50, 05.05 Д/ф
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
01.50 ТелеАкадемія
02.50 Телевистава «Сто тисяч»

06.00 Мультфільми (1)

06.20 «Маски-шоу»

08.45 Т/с «Статский советник»

13.00 Т/с «Розвідники»

19.00 Т/с «Заповідник страху»

23.00 Х/Ф «БЛАКИТНА 

БЕЗОДНЯ»

02.00 Х/Ф «САНТАХРЯКУС»

06.00, 15.00 У пошуках істини
07.00, 14.10 Воїни
07.50 Вражаючі кадри
09.40 Далеко і ще далі
10.40 Замерзла планета
11.30, 16.40 Мисливець і 
жертва
12.20, 22.00 Шукачі 
неприємностей
13.10, 17.30 Мисливці за 
зміями
15.50, 21.10 Мегаспоруди
18.30 Загадки Всесвіту
19.20 Д/ф
22.50 Шокуюче відео
01.20 Путівник пригод

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 03.15 Події

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною

09.15 Х/Ф «ДУЕЛЬ»

11.10, 21.00 Т/с «Приватний 

детектив Тетяна Іванова»

13.10, 15.25 Т/с «Слід»

19.45 «Говорить Україна»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Умільці»

04.00 Щиросерде зізнання

04.30 Х/Ф «ВІДПУСТКА»

05.50, 09.25 Kids Time
05.55 М/с «Губка Боб - Прямокутні 
штани»
07.35 М/с «Панда Кунг Фу: 
Легенди крутості»
09.35, 04.00 Т/с «Щасливі разом»
13.35 Х/Ф «СПОКУСНИК»
15.55 Х/Ф «СПОКУСНИК 2»
18.40 Х/Ф «КРАСУНЧИК»
21.00 Х/Ф «КРАСУНЧИК 2»
23.40 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНИЙ 
БЛОКБАСТЕР»
01.05 Х/Ф «ВИД ЗВЕРХУ 
КРАЩИЙ»
02.25 Т/с «Татусеві дочки»

АНІ ЛОРАК БЕЗ АНІ ЛОРАК БЕЗ 
«ОГОНЬКА»«ОГОНЬКА»
wz.lviv.ua

Українським співакам заборонили 
виступати на російських кор-

поративах. Національна асоціація 
організаторів заходів РФ внесла 
до «чорного списку» українських 
виконавців. Під роздачу потрапи-
ли Анастасія Приходько, Іван Дорн, Андрій Данилко 
та навіть фанатки російських корпоративів – Світлана 
Лобода з Ані Лорак. 

В Асоціації не приховують політичних мотивів – 
українських виконавців назвали «артистами зі спір-
ною ідеологією». 

Популярний у РФ Іван Дорн шокував публіку в Юр-
малі, коли вийшов на сцену фестивалю «Нова хвиля» у 
футболці з тризубом і заспівав «мене нервують люди ті, 
що думають мало». Анастасія Приходько неодноразово 
виступала перед бійцями АТО й жителями звільнених 
міст сходу України. Крім того, співачка відмовилася від 
усіх нагород та премій, які їй було вручено в Росії. Щодо 
заборони концертів Данилка, то артист пообіцяв, що 
цьогоріч стрибати на корпоративах ані в Україні, ані у 
Росії не буде: «Дуже переживаю за Україну, тому поче-
каю доречного для мого гумору часу».

А от за що потрапила у «чорний список» багато-
страждальна Кароліна Куєк — не знає ніхто. Ані Лорак 
зробила усе, щоб не вилетіти з новорічних «огоньків», 
навіть скасувала два концерти у Києві, начебто че-
рез побоювання «передвиборчих провокацій», бо її у 
Білокам’яну на виступ покликали. Російські слухачі від 
такої новини не засмутились – активно просять вне-
сти у список ще й Вєру Брежнєву і Потапа з Настею... 
Українські меломани коментують заборону лаконічно: 
«Зрадників не люблять ніде».

ЕЛТОН ДЖОН І ДЕВІД ЕЛТОН ДЖОН І ДЕВІД 
ФЕРНІШ ОФІЦІЙНО ФЕРНІШ ОФІЦІЙНО 
ОДРУЖИЛИСЯОДРУЖИЛИСЯ 

novostiua.net

21 грудня легендарний музикант Елтон Джон і 
його партнер Девід Ферніш відгуляли офіційне 

весілля. Співак повідомив про радісну подію в своє-
му житті на особистих сторінках у соцмережах. Десять 
років тому пара уклала цивільне партнерство. Зараз у 
Великобританії дозволені одностатеві шлюби. Елтон і 
Девід вирішили офіційно скріпити шлюб. Церемонія 
пройшла в лондонському маєтку Вінлзор. Серед гос-
тей були подружжя Осборнів, Елізабет Херлі, подруж-
жя Бекхемів та інші знаменитості. Обручки несли сини 
пари – Закарі і Елайджа.

КОНЧІТА ВУРСТ СТАНЕ КОНЧІТА ВУРСТ СТАНЕ 
ВЕДУЧОЮ «ЄВРОБАЧЕННЯ-2015»ВЕДУЧОЮ «ЄВРОБАЧЕННЯ-2015»  
artnews.in.ua

Переможниця конкурсу «Євробачення-2014» Кон-
чіта Вурст і досі популярна. У наступному кон-

курсі зірка-трансвестит виконає роль ведучого.
Австрієць Томас Нойвірт, відомий як Кончіта 

Вурст, стане одним з ведучих конкурсу «Євробачення-
2015» у Відні. Конкурс відбудеться 23 травня 2015 року. 
Іншими ведучими стануть Міріам Вейхсельбраун, Аліс 
Тамлер і Арабелла Кьесбауер.

Діва матиме можливість брати інтерв’ю в учасників 
у Зеленій кімнаті, куди конкурсанти потраплять після 
виступу. Директор австрійського телеканалу «ORF» 
Кетрін Зехнер зазначила, що Вурст перша зробила від 
імені Австрії «потужний крок у боротьбі за самовиз-
начення і повагу в Європі і світі». Керівник також за-
являє, що транс-діва виграла конкурс тільки завдяки 
своїй особистості, голосу і пісні.
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СЕРЕДА
31 ГРУДНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Х/Ф «МІСІС ДАУТФАЙР»
07.25 Х/Ф «ІРОНІЯ ДОЛІ, АБО 
З ЛЕГКОЮ ПАРОЮ!»
11.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
12.50 Х/Ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН І 
ВИКРАДАЧ БЛИСКАВОК»
15.00 М/ф «Тачки»
17.15 М/ф «Тачки - 2»
19.30 «Телевізійна служба 
новин»
20.15, 00.05 «Новорічний 
Вечірній квартал 2014»
23.50 Новорічне привітання 
Президента України 
П.О.Порошенка
01.00 «Концерт гурту Океан 
Ельзи»
04.00 «Дискотека 80-х»

07.00 «Ранок з ІНТЕРом. З 
Новим роком!»
09.10 Х/Ф «САМОГОННИКИ»
09.30 Х/Ф «ПЕС БАРБОС І 
НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС»
09.40 Х/Ф «ІВАН 
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ 
ПРОФЕСІЮ»
11.25 Т/с «Оленка з Почитанки»
14.35 Т/с «Мама Люба»
18.15 Концерт «Гумор року». 
1 ч.
20.00 «Подробиці. Підсумки 
року»
20.40 «Новорічний парад зірок 
2015»
22.30 «Жди меня в Новый год»
23.55 «Новорічне привітання 
Президента України Петра 
Порошенка»
00.00 «Жди меня в Новый год»
02.40 «Новорічний вогник. Ніч 
великих очікувань»

09.50 М/ф «Бетмен. Рік перший»
11.00 М/ф «Карлик Ніс»
12.40 М/ф «Як упіймати перо 
Жар-птиці»
13.55 Т/с «Фізрук-2»
15.50 М/ф «Альоша Попович і 
Тугарин Змій»
17.25 М/ф «Добриня Микитович і 
Змій Горинович»
18.35 М/ф «Ілля Муромець і 
Соловей-розбійник»
20.00 М/ф «Три богатирі і 
Шамаханська цариця»
21.25 М/ф «Три богатирі на 
далеких берегах»
22.35 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
Вовк-2»
23.55 Поздоровлення з Новим 
роком Президента України Петра 
Порошенка
00.00 Х/Ф «ТРИ ГОРІШКИ ДЛЯ 
ПОПЕЛЮШКИ»
01.30 Чоловічий клуб. Новорічне 
шо «Банди Дизель»
03.55 Х/Ф «МАЙКЛ»

05.25 У пошуках істини
06.10 «Вiкна-Новини»
06.45 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
10.30 Т/с «Коли ми вдома»
16.00 Х/Ф «НОВОРІЧНА 
ДРУЖИНА»
17.55 Х/Ф «ПОСПІШАЙТЕ 
ЛЮБИТИ»
19.55 Х/Ф «ІРОНІЯ ДОЛІ, АБО 
З ЛЕГКОЮ ПАРОЮ!»
23.55 «Новорічне привітання 
Президента України Петра 
Порошенка»
00.00 З Новим Роком!
00.00 Х/Ф «ІВАН 
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ 
ПРОФЕСІЮ»
01.45 Х/Ф «ВЕЛИКА 
ПЕРЕРВА»

06.00 Від першої особи

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

13.00, 18.30, 21.00 Новини

06.40, 07.10, 08.10 Спорт

06.50, 07.25, 07.45, 08.25 Гість 

студії

07.35 Країна on line

08.45 Телемагазин

09.35 Перша шпальта

10.30 Х/Ф «ВЕЛЕТЕНЬ»

12.00 Включення з Кабміну

12.25 Театральні сезони

13.40 Хочу бути

14.00 Казки Лірника Сашка

14.10 Як це?

14.35 Д/ф

15.35 Як ваше здоров’я?

16.25 Х/Ф «НІЖНІСТЬ»

18.15 Новини. Світ

18.55 З перших вуст

19.10 Х/Ф «ПАЗЛ»

22.40 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 Новорічне шоу «Кінооке»

01.20 Перші на Першому. 

Новорічно-різдвяне шоу

06.00 Х/Ф «ЗАЧАРОВАНЕ 

КОРОЛІВСТВО»

11.15 «Маски-шоу»

17.00 «Новорічний марафон: 

«Облом.UA», «Шалене відео по-

українські», «Супергерої»

23.55 Новорічний виступ 

Президента України

00.00 «Нове Шалене відео по-

українські»

00.20 «СуперОблом.UA»

06.00 У пошуках істини

08.10 Герої крижаних доріг

10.00 Назад у Середньовіччя

12.00 Туберкульоз: біла смерть

13.00 Замерзла планета

16.00 Далеко і ще далі

18.30 Сучасні дива

22.30 Дивовижна історія речей

00.00 Нобелівський концерт

01.00 Дика Арктика

04.00 Загадки Всесвіту

06.00 Події
06.50 Х/Ф «ВІДПУСТКА ЗА 
ОБМІНОМ»
09.20 Т/с «Приватний детектив 
Тетяна Іванова»
11.15 Х/Ф «СНІЖНИЙ ЯНГОЛ»
13.20 Х/Ф «ЗОЛОТІ НОЖИЦІ»
15.15 Т/с «Ковзани для 
чемпіонки»
19.00 Події. Підсумки року
19.45 Новорічний мюзикл 
«Аліса в Дивосвіті»
21.45, 00.00 Великий 
Новорічний Концерт 2015
23.55 Новорічне вітання 
Президента України 
П.О.Порошенко
01.00 Новий рік з Україною
04.00 Новорічний концерт «Як 
дві краплі»
05.55 М/ф «Троє з 
Простоквашино»

05.50, 08.30 Kids Time

05.55 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

штани»

07.35 М/с «Панда Кунг Фу: 

Легенди крутості»

08.35 Х/Ф «КРАСУНЧИК»

10.50 Х/Ф «КРАСУНЧИК 2»

13.25 Хто Зверху?-3

23.50 Звернення Президента

00.00 Х/Ф «БРЮС 

ВСЕМОГУТНІЙ»

01.45 Х/Ф «ЗАВЖДИ ГОВОРИ 

«ТАК»

03.20 Т/с «Щасливі разом»

ЧЕТВЕР
1 СІЧНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.35 М/ф «Маша і ведмідь»
08.40, 19.30 «Телевізійна 
служба новин»
09.25 М/ф «Невиправний 
Гуффі»
11.00 М/ф «Білка і Стрілка. 
Місячні пригоди»
12.35 М/ф «Тачки»
14.45 «Новорічний вечірній 
квартал 2014»
20.05 «Сказочная Русь. 
Президенты удачи»
21.30 Х/Ф «ДРУЗІ ДРУЗІВ»
23.20 «Дискотека 80-х»
02.10 «Тіна Кароль. Сила 
любові та голосу»
03.45 «Концерт гурту Океан 
Ельзи»

06.30 М/ф «Свято новорічної 

ялинки»

07.25 Х/Ф «ОДНОКЛАСНИКИ»

09.15 Х/Ф «ЧАРОДІЇ»

12.00 «Новорічний парад зірок 

2015»

13.50 «Жди меня в Новый год»

18.15 Концерт «Гумор року». 

2 ч.

20.00 «Подробиці»

20.35 «Новорічний Блакитний 

вогник 2015»

00.35 Т/с «Все буде добре»

03.30 «Мультфільми»

03.45 Х/Ф «ІНТУЇЦІЯ»

07.00 М/ф «Бетмен. Лицар Готема»
08.10 М/ф «Темний лицар. 
Народження легенди»
09.30 Х/Ф «ЗАБІЙНИЙ ФУТБОЛ»
11.05 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПІДЛЬОДНОГО ЛОВУ»
12.30 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПОЛЮВАННЯ»
14.15 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ РИБОЛОВЛІ»
16.05 Х/Ф «ТРИ ГОРІШКИ ДЛЯ 
ПОПЕЛЮШКИ»
17.40 Х/Ф «ХОББІТ. ПУСТКА 
СМО´А»
20.30 Х/Ф «ХОББІТ. 
НЕСПОДІВАНА ПОДОРОЖ»
23.20 Х/Ф «ПОКАРАННЯ»
01.00 Х/Ф «АРМІЯ ПІТЬМИ»
02.30 Х/Ф «ВІЛЛАРД»
04.00 Х/Ф «СИЛЬВЕРАДО»

06.20 Х/Ф «ВІДКРИЙТЕ, ДІД 

МОРОЗ»

08.00 «Все буде смачно!»

09.40 Х/Ф «НОВОРІЧНА 

ДРУЖИНА»

11.30 Х/Ф «МОСКВА 

СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ»

14.10 Х/Ф «ПОСПІШАЙТЕ 

ЛЮБИТИ»

16.00 «Все буде добре!»

18.00 «Україна має талант!-6»

01.35 Х/Ф «ЛЮБОВ ЗЛА»

02.45 Нічний ефір

06.00 Новорічне шоу «Кінооке»

09.15 М/ф «Серце дуба»

10.25 Казки Лірника Сашка

10.45 Х/Ф «ПАЗЛ»

12.25 Т/с «Китай на кінчику 

язика»

13.25 Фольк-music. 

Новорічний випуск

16.00 Х/Ф «СТУДЕНТ РОКУ»

18.40 Майбутнє нації. 

Церемонія нагородження

21.00, 01.20 Новини

21.45 «London grammar»

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 Гумористичний клуб 

«Золотий гусак»

23.25 Х/Ф «ЗДРАСТУЙТЕ, Я 

ВАША ТІТКА!»

01.50 ТелеАкадемія

02.55 Телевистава «Камінний 

господар» 1

04.30 Д/ф

05.05 В гостях у Д.Гордона

06.00 Мультфільми (1)

06.25 «Нове Шалене відео по-

українські»

09.00, 21.00 Т/с «Терра Нова»

12.00 Х/Ф «ВІЛЛОУ»

15.00 Х/Ф «НІДЕЛЯНДІЯ»

19.00 Х/Ф «ТРИ ДЮЙМИ»

00.00 Т/с «Ув’язнений»

02.00 Х/Ф «ВИГІДНИЙ 

КОНТРАКТ»

06.00 Герої крижаних доріг

09.40 Дивовижна історія речей

11.20 Сучасні дива

14.40 Замерзла планета

18.50 Шукачі неприємностей

23.40 Секретні території

03.10 Таємнича Росія

05.20 Земля: сили природи

06.10 М/ф «Канікули в 
Простоквашино»
06.30 М/ф «Зима в 
Простоквашино»
06.45 Події. Підсумки року
07.30, 03.50 Х/Ф «РІЗДВЯНІ 
ПРИГОДИ БЕТХОВЕНА»
09.10 Т/с «Ковзани для 
чемпіонки»
12.30 Великий Новорічний 
Концерт 2015
15.25 Новорічний мюзикл 
«Аліса в Дивосвіті»
17.10 Т/с «Золоті ножиці»
19.00, 03.20 Події
19.30 Т/с «Щасливе життя»
00.00 Х/Ф «СНІЖНИЙ ЯНГОЛ»
01.50 Х/Ф «ПРИЙДИ, НОВИЙ 
РІК»
05.15 М/ф «Жив-був пес»
05.25 М/ф «Ну, постривай!»

05.50, 09.40 Kids Time
05.55 М/с «Губка Боб - Прямокутні 
штани»
07.50 М/с «Панда Кунг Фу: 
Легенди крутості»
09.45, 02.05 Т/с «Вороніни»
14.50 Х/Ф «ЗАВЖДИ ГОВОРИ 
«ТАК»
16.55 Х/Ф «БРЮС 
ВСЕМОГУТНІЙ»
18.55 Х/Ф «МАСКА»
21.00 Х/Ф «СИН МАСКИ»
22.55 Х/Ф «СУПЕРГЕРОЙСЬКЕ 
КІНО»
00.40 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНИЙ 
БЛОКБАСТЕР»

КІНОНОВИНИВИНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
В УКРАЇНІ В УКРАЇНІ 
ЗАБОРОНИЛИ ЗАБОРОНИЛИ 
«ТАРАСА БУЛЬБУ» «ТАРАСА БУЛЬБУ» 
З БОГДАНОМ З БОГДАНОМ 
СТУПКОЮСТУПКОЮ
tsn.ua

В Україні заборонили до пока-
зу російський фільм «Тарас 

Бульба» Володимира Бортка, в 
якому головного героя зіграв Богдан Ступка.

«Фільм «Тарас Бульба» викривляє історичні події, 
фальсифікує і дискредитує українську національну 
ідею, і загалом є кричуще антиукраїнським, ставить під 
сумнів саме існування українського народу», – йдеться 
у повідомленні Держкіно. 

В агентстві зазначають, що Володимир Бортко 
екранізував другу версію однойменної повісті Миколи 
Гоголя, створену на вимогу російського царату, де сут-
тєво зміщені акценти на Русь і російське, а Україна та 
українське майже відсутні.

Окрім того, Держкіно заборонило «Маму» Геор-
гія Малкова та Еміля Нікогосяна, а також телесеріали 
«Кремінь» та «Кремінь-2» Володимира Епіфанцева та 
Олександра Аншютца. Усе – через шовіністичне воз-
величення Росії, пропаганду «русского мира» та ство-
рення позитивного іміджу російських військ і спецна-
зівців.

ФІЛЬМ «П’ЯТДЕСЯТ ФІЛЬМ «П’ЯТДЕСЯТ 
ВІДТІНКІВ СІРОГО» ВІДТІНКІВ СІРОГО» 
ВІДКРИЄ БЕРЛІНАЛЕВІДКРИЄ БЕРЛІНАЛЕ

zaxid.net

Прем’єра фільму «П’ятдесят відтінків сірого» від-
будеться 11 лютого 2015 року на відкритті Бер-

лінського кінофестивалю. На прем’єрі будуть при-
сутні режисер фільму Сем Тейлор-Джонсон, Еріка Л. 
Джеймс, авторка книги, яка лягла в основу сюжету, та 
виконавці головних ролей – Джеймі Дорнан і Дакота 
Джонсон.

Стрічку за еротичним бестселлером називають од-
нією із найочікуваніших прем’єр 2015 року. Проте ав-
тори картини дещо розчарували шанувальників серії 
романів про стосунки студентки Анастейші та екстра-
вагнтного мільйонера Крістіана Грея. Вони заявили, 
що обійдуться без особливо відвертих сцен. Проте 
трейлер фільму став найпопулярнішим у 2014 році. 

В український прокат стрічка вийде 12 лютого.

УКРАЇНЦІ ЦЬОГО РОКУ УКРАЇНЦІ ЦЬОГО РОКУ 
НЕ ОТРИМАЮТЬ «ОСКАРА»НЕ ОТРИМАЮТЬ «ОСКАРА» 
navsi100.com

Український фільм «Поводир» Олеся Саніна не 
потрапив до шорт-листу категорії «Найкращий 

фільм іноземною мовою». Отож, цьогоріч «Оскар» нам 
не світить. 

Реакція багатьох критиків була однозначною: «Ми 
ж вам казали». Нагадаємо, «Поводир» змагався за шанс 
представляти Україну зі стрічкою «Плем’я» Мирослава 
Слабошпицького. Остання отримала цілу низку пре-
стижних нагород і мала куди більші шанси на «Оскар», 
хоч не надто відповідає формату «популярного кіно». 

Тепер українцям залишається тільки дистанційно 
спостерігати за перипетіями церемонії. А на нагороду 
в номінації іноземного фільму мають шанси картини 
з Аргентини, Грузії, Естонії, Мавританії, Нідерландів, 
Польщі, Швеції, Венесуели та Росії. 

Нагадаємо, церемонія «Оскар» відбудеться 22 лю-
того 2015 року.
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ПІДСУМКИ

ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ
Дарина ГОГОДЗА

2014 рік запам’ятається для української 
економіки здешевленням гривні практично 
у два рази по відношенню до долара і як 
наслідок – збільшенням ціни імпортних 
товарів, колосальними витратами на 
проведення антитерористичної операції, 
ростом середніх цін на товари та 
послуги за рік до 21% (рівень 2005 року), 
подорожчанням комунальних послуг та 
зростанням безробіття. 

2014 рік для економіки – це рік, який хочеть-
ся пережити і забути, як страшний сон. Біда в 
тому, що це не сон, і далі буде несолодко.  

Як сталося, що українська економіка зазнала 
фіаско? Можна враховувати десятки параметрів: 
недосконалість законодавства, бюрократичні пе-
решкоди для розвитку малого та середнього біз-
несу, залежність від зовнішніх факторів, недолу-
ге бюджетне законодавство, централізація влади 
та низка інших важливих причин. Утім, визна-
чальним фактором залишається один-єдиний 
процес, який найбільше впливає на гаманець та 
майбутнє звичайного українця – цю країну по-
губила тотальна корупція, кругова порука, яка 
починається аж ніяк не з низин, а зверху, з київ-
ських кабінетів, відремонтованих а-ля «пшонка-
стайл».

Мабуть, не помилюсь, якщо у кожного під-
приємця знайдеться з десяток історій «взаємо-
дії» з контролюючими органами, фіскальними 
службами, митницею чи адміністраторами від 
влади різних рівнів. Не підмажеш – не поїдеш. 
Батьку економіки Адаму Сміту і не снилося: аби 

АНЕКСІЯ КРИМУ 
Березень 2014 року 

Початок анексії Кримського півост-
рову та початок хвилі санкцій країн За-
ходу проти Росії у зв’язку з окупацією 
Криму Росією. 

ПІДПИСАНО УГОДУ 
ЩОДО РЕВЕРСУ ГАЗУ ЗІ 
СЛОВАЧЧИНИ 
Квітень 2014 року 

Україна та Словаччина підписали 
угоду про реверс 8 млрд. кубометрів 
газу на рік.

УКРАЇНІ НАДАВ
КРЕДИТ МВФ 
Травень 2014 року

Виконавча рада Міжнародного ва-
лютного фонду (МВФ) схвалила дво-
річну кредитну Угоду stand-by для 
України в розмірі $17,01 млрд. Разом з 
тим посилюється газове протистояння 
між Україною та Росією. 

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ ТА ЗОНУ 
ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ 
УКРАЇНОЮ І ЄС
Червень 2014 року

Метою асоціації є поступове збли-
ження сторін, ґрунтоване на спільних 
цінностях і тісних привілейованих 
зв’язках та поглибленні участі України 
у програмах та агенціях ЄС.

Режим поглибленої та всеосяжної 
зони вільної торгівлі між Україною і 
Євросоюзом передбачає негайне ска-
сування діючих ввізних мит на біль-
шість товарів двосторонньої торгівлі 

вести бізнес в Україні, підприємцю підсвідомо 
потрібно закласти у графу витрат поруч із від-
рахуванням на амортизацію та заробітну плату 
працівникам сплату хабара.      

А тому ніяке затягування пасків, допомога 
іноземних інституцій, багатомільйонні кредити 
від міжнародних фондів не допоможуть. Це як 
лікувати симптом важкої хвороби анальгіном: 
біль минає, втім метастази все одно розповсю-
джуються по організму.  

За результатами дослідження, проведено-
го міжнародною організацією Transparency 

International, через рік після Майдану Україна за-
лишається серед найбільш корумпованих країн 
світу, займаючи 142 місце з 175.

«26 балів зі 100 можливих і 142 місце з 175 
позицій – такі показники України в нинішньо-
му Індексі сприйняття корупції (Corruption 
Perceptions Index) від Transparency International. 
Україна в черговий раз опинилася на одному ща-
блі з Угандою і Коморськими островами як одна 
з найбільш корумпованих країн світу», – йдеться 
у звіті організації.

Порівняно з 2013 роком, наша держава отри-

мала лише один додатковий бал і залишається у 
товаристві тотально корумпованих держав.

Хочеться вірити, що Україна вже скотилася 
на дно. Ні, я аж ніяк не українофоб. Але, коли 
розумієш, що тебе нокаутували і ти лежиш без 
пам’яті, це значно стабільніше і краще відчуття, 
аніж, коли тебе б’ють зі всіх боків, і невідомо з 
якої сторони чекати чергового хуку чи аппер-
коту. На дно можна опертися: спочатку вагою 
усього тіла, відчуваючи губами смак землі, потім 
рукою, згодом іншою, а ось – вже й опираєшся на 
дві ноги, а там – і дерешся вгору. Дно – це при-
наймні точка відліку. Процес падіння значно 
страшніший. Він передбачає невідомість, страх, 
паніку, істерику. Особливо, якщо крила поламані 
і обскубані до того, як тебе зіштовхнули у прірву. 
Хочеться вірити, що 2014 рік був процесом па-
діння, і дно ВЖЕ під вагою тіла. 

Допоки буде війна на сході або ж, точніше, 
допоки вершки не переділять сфери впливу на 
світовій арені, сподіватися на економічне зрос-
тання – це ніби чекати Діда Мороза у новоріч-
ну ніч. Мрійники можуть вірити, втім реалісти 
розуміють усю фантастичність сподівань. Перед 
українцям залишається все менше вибору, ціна 
якого дорожчає із кожним днем.

(82,6% товарних позицій з боку України 
і 91,8% з боку ЄС). Для інших товарних 
позицій будуть встановлені перехідні 
періоди – коли мита будуть поступово 
знижуватися впродовж декількох років 
(від 1 до 7 років). 

ПРОЇЗД У ЛУЦЬКИХ 
МАРШРУТКАХ 
ПОДОРОЖЧАВ 
Травень 2014 року

Виконком Луцької міської ради 
встановив граничну ціну проїзду у 
маршрутних таксі міста на рівні 3 (для 
маршрутів № 9, 9а, 12, 18, 19, 22), 2 (для 
маршрутів 15 та 15а) і 2,5 гривень (для 
решти перевізників).   

ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 
ПОДОРОЖЧАВ НА 50%
1 травня 2014 року

Підвищення тарифу на газ для насе-
лення з 1 травня склало 50%, а для під-
приємств теплокомуненерго – з 1 липня 
на 40%.

УРЯД ВПРОВАДЖУЄ 
ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕКОНОМІЮ 
Липень 2014 року 

У зв’язку з подіями на сході України 
та нестачею ресурсів, уряд впроваджує 
30% економію ресурсів: тепла, енергії, 
газу. У зв’язку з цим влітку, а пізніше і 
взимку, починають відключення енер-
гії, світла та подачі гарячої води. 

УКРАЇНІ НАДАЛИ ДРУГИЙ 
ТРАНШ КРЕДИТУ 
Серпень 2014 року

Рада директорів Міжнародного ва-
лютного фонду ухвалила рішення про 
виділення Україні другого траншу кре-
диту stand-by у розмірі 1,4 млрд доларів. 

ПІДПИСАННЯ «ЗИМОВОГО
ГАЗОВОГО ПАКЕТУ» 
Жовтень 2014 року

Росія, Україна і Єврокомісія підпи-
сали документи, що передбачають від-
новлення постачань російського газу 
Україні і забезпечення безперебійного 
транзиту до Європи взимку.

Зокрема, Росія, Україна і Єврокомі-
сія підписали юридично зобов’язуючий 
тристоронній протокол, зафіксувавши 
домовленості щодо  постачання в Укра-
їну російського газу протягом зимового 
сезону 2014-2015 років.

ВТРАТА РЕСУРСІВ 
Жовтень 2014 року 

Виробництво електроенергії у січні-
жовтні 2014 року скоротилося порівня-
но з аналогічним періодом 2013 року на 
5,2%, вугілля – на 24%, коксу – на 19%, 
хімічної продукції – на 14%.

СОЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ 
РІЗКО ЗРОСЛИ В ЦІНІ 
Грудень 2014 року

Через зменшення посівних площ та 
спекуляцію, ціни на популярні в Украї-
ні гречку та рис зростають до 20-22 гри-
вень за кілограм. 

S&P ЗНИЗИЛО РЕЙТИНГ 
УКРАЇНИ
Грудень 2014 року

Служба кредитних рейтингів 
Standard&Poor’s зменшила довгостроко-
вий рейтинг України за зобов’язаннями в 
іноземній валюті на один щабель – з рівня 
«CCC» до «CCC-».  Прогноз рейтингу змі-
нено зі «стабільного» на «негативний».

ПАРЛАМЕНТ ПІДТРИМУЄ 
ПРОГРАМУ ДІЙ УРЯДУ 
Грудень 2014 року

Рада підтримує програму дій Ка-
бінету Міністрів України на 2015-2016 
роки. Програма, зокрема, передбачає 
скерування 5% ВВП на оборону і пра-
воохоронну діяльність, розробку та 
реалізацію концепції інформаційної 
безпеки України, запуск іномовлен-
ня та роздержавлення засобів масової 
інформації, завершення зменшення 
кількості контролюючих органів з 56 до 
28, функцій – з 1032 до 680 (перше пів-
річчя 2015 року), приведення кількості 
контролюючих органів та їх функцій у 
повну відповідність з європейськими 
стандартами (2016), прийняття 1500 
стандартів ЄС, скорочення кількості 
держслужбовців на 10%, створення На-
цагентства з питань запобігання коруп-
ції та Національного антикорупційного 
бюро моніторингу способу життя держ-
службовців. 

КАБМІН ПРОГНОЗУЄ 
ЗНИЖЕННЯ ВВП НА 4,3% 
Грудень 2014 року 

Законопроект про державний бюджет 
України на 2015 рік базується на консер-
вативному сценарії розвитку економічної 
ситуації, який припускає падіння ВВП на 
4,3 % при рівні інфляції в 13,1%. При цьо-
му експортні обсяги, за оцінками Кабіне-
ту Міністрів України, знизяться на 8,9 %, 
порівняно з 2014 роком – до 59,1 мільярда 
доларів, а обсяг імпорту – на 12,8% до 60,7 
мільярда доларів. Прем’єр-міністр Украї-
ни Арсеній Яценюк заявляє, що проект 
держбюджету 2015 року базується на се-
редньому курсі 17 гривень за долар.

З ПОЧАТКУ РОКУ 
НАЦБАНК ЗАКРИВ
БІЛЬШЕ 20 БАНКІВ 

НБУ з початку 2014 року визнав не-
платоспроможними 23 банки. У тому 
числі про банкрутство заявив волин-
ський «Західінкомбанк». 

За даними Фонду гарантування 
вкладів тимчасова адміністрація або 
процедура ліквідації стосується таких 
установ: Банк Камбіо, ВБР, БГ Банк, Лег-
банк, Віейбі Банк, Міський комерційний 
банк, Меліор Банк, ІнтерКредитБанк, КБ 
Аксіома, Прайм-Банк, Порто-Франко, 
Банк Демарк, КБ Експобанк, Грін Банк, 
Актабанк, Актив-банк, Терра Банк, КБ 
УФС, Банк Золоті ворота, Єврогазбанк, 
Фінростбанк, Старокиївський банк, 
АКБ Банк, Західінкомбанк, Півден-
комбанк, Інтербанк, Банк Форум, Банк 
Меркурій, Брокбізнесбанк, Реал Банк, 
Комерційний банк Даніель, Банк Таври-
ка, Ерде банк, АКБ Базис, Інноваційно-
промисловий банк, Банк Столиця, КБ 
Соцком банк. 

КОЛИВАННЯ КУРСУ ВАЛЮТКОЛИВАННЯ КУРСУ ВАЛЮТ
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РІК НЕВИПРАВДАНИХ 
СПОДІВАНЬ
Андрій ЛУЧИК

Україна входила в 2014 рік повна сподівань. 
Надворі був Євромайдан, й ідеалісти вірили, 
що зможуть змінити країну на краще. Далі 
була Небесна Сотня й тисячі очей, сповнених 
жахом невідомості.

Зрештою Янукович втік і більшість громадян 
переповнила ейфорія перемоги: «Ми здобули!». 
Та тривала вона зовсім недовго. Ослаблена ко-
рупцією, безвладдям та багаторічним підривом 
обороноздатності країна не змогла противитися 
зовнішньому агресору. Проблеми корупції нікуди 
не ділися, натомість додалися неприємності ззов-
ні.

Далі був Крим і Донбас, тисячі загиблих, де-
сятки тисяч поранених та сотні тисяч пересе-
ленців. Біженців, які не можуть безпечно жити у 
власній країні.

Всі можуть сказати: винен Путін! Або Януко-
вич. Або «київська хунта». Але насправді винен 
кожен з нас.

Демократія – це не раз на десять років вийти 
на Майдан. Це – щоденна робота кожного грома-
дянина, яку багато хто не те, що не помічає, а й 
навіть не задумується. 

У розвинених країнах демократія починаєть-
ся з дитячого садочка, де діти вчаться самостійно 
приймати колективні рішення, до прикладу, яку 
кашу їстимуть наступного дня. У школі колекти-
вом обирають старосту. І вже потім у дорослому 
віці свідомо йдуть голосувати на виборах за того 
чи іншого політика.

Демократія починається з вироблення спіль-
них рішень з вашими сусідами та запитанням «на 
що витрачені благодійні внески для школи, де 
вчиться моя дитина?». Демократія починається з 
правил, яких дотримуються всі. Вона починаєть-
ся з папірця, викинутого в урну. Причому, йдеть-
ся не про вибори.

Демократія – це міцні профспілки, які справді 
відстоюють інтереси спільноти, а не лише зби-
рають членські внески. Це – дієві громадські ор-
ганізації, які контролюють владу. Це – відкриті 
реєстри майнових прав та однакові правила гри 
для всіх.

Тому вершиною інфантилізму є сподівання, 
що хтось зробить за нас нашу роботу. Мовляв, ми 
повалили на Майдані «злочинну владу», а далі – 
не наша справа.

Наша справа! Наша!
***

Історія полюбляє іронію. 23 роки українські 
політики протиставляли Україну країнам третьо-
го світу. Влітку ж 2014 року президент Сомалі Ха-
сан Шейх Махмуд заявив: «Я зроблю все, щоб не 
допустити перетворення Сомалі в Україну!».

Саме таким є сприйняття України в світі. 
Незрозуміла пляма на політичній карті Європи, 
в якій відбуваються непередбачувані процеси. 
Щось, як під саркофагом 4-го реактора Чорно-
бильської АЕС. І не треба тішити себе ілюзіями, 
що хтось там захоплюється героїзмом наших 
хлопців на сході чи тішиться від перемог Клич-
ків. 

Найприкрішим є те, що політики, які при-
шли зараз до влади в Україні, не усвідомлюють 
усієї глибини проблем. Вони так і не змогли 
об’єднатися перед лицем зовнішньої та внутріш-
ньої загрози. Відсутність у них інстинкту само-
збереження забере на саме дно й більшість укра-
їнських громадян.

***
У новому році прийнято бажати усіляких 

гараздів і щоб прийдешній рік був кращим, ніж 
попередній. Проте гірка реальність вказує на те, 
що наступний буде набагато важчим, ніж 2014-й. 
Тому просто побажаю всім українцям вистояти, а 
Україні як державі – вижити.
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ПОЛІТИЧНІ ХРОНІКИ 
2014 РОКУ

листопада Уряд Миколи Азарова 
видає постанову, згідно з якою 
Україна не буде підписувати Угоду 

про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі 29 
листопада.

30 листопада «Беркут» вночі жорстоко ро-
зігнав студентів на Майдані. Офіційно в МВС 
це пояснювали зачисткою площі для встанов-
лення комунальниками новорічної ялинки.

1 грудня На Михайлівську площу, а відтак 
– на Майдан, вийшло близько півмільйона лю-
дей. Частина з них пішла до вулиці Банкової, 
де почалися основні сутички з міліцією. Також 
протестувальники захопили будівлю КМДА, 
Будинок профспілок та спробували повалити 
пам’ятник Леніну на бульварі Шевченка.

16 січня Верховна Рада голосує з порушен-
ням регламенту за пакет законів, який значно 
звужує права громадян. Закони передбачили 
кримінальну відповідальність за будь-який 
прояв протесту. Сергій Льовочкін – глава Ад-
міністрації президента – подав у відставку.

19 січня Народ, обурений законами «16 
січня» та бездіяльністю лідерів опозиції, виру-
шає в урядовий квартал, де на початку вулиці 
Грушевського натикається на кордон міліції. 
Кілька тисяч людей починають кидати коктей-
лі Молотова, розхитувати автобуси силовиків. 
«Беркут» почав використовувати проти про-
тестувальників травматичну зброю та світло-
шумові гранати.

22 січня Перші смерті на вулиці Грушев-
ського. Від вогнепальних поранень гинуть два 
активісти – Сергій Нігоян та Михайло Жиз-
невський. «Беркут» застосовує силу до протес-
тувальників, заарештовує і б’є активістів. До 
кінця дня медики констатують смерть п’ятьох 
протестувальників, ще триста – поранені. 

23-25 січня Майдан укріплюється, буду-
ються більші барикади, створюються перші 
сотні самооборони. «Беркут» розгромлює ме-
дичний центр на вулиці Грушевського. В інтер-
неті з’являється відео з роздягнутим міліцією 
козаком Гаврилюком.

28-31 січня Президент Янукович на вимогу 
Майдану відправляє у відставку уряд Миколи 
Азарова. Верховна Рада скасовує закони «16 
січня». 

18 лютого Колони самооборони вируша-
ють до будівлі Верховної Ради. Опозиція цього 
дня вимагає прийняти в парламенті зміни до 
Конституції, які б суттєво зменшили повно-
важення президента. Починаються сутички 
на вулиці Грушевського, в Маріїнському парку 
та на Інститутській. «Беркут» стріляє в про-
тестувальників пневматичною зброєю, кидає 
світлошумові гранати. Розбивши активістів, 
працівники спецпідрозділу спускаються Інсти-
тутською, щоб штурмувати Майдан. Проти-
стояння триває всю ніч. 

19 лютого «Беркут» намагається штурму-
вати Будинок профспілок. Під час зіткнень, 
станом на ранок, загинуло 16 активістів і 11 
працівників міліції.

20 лютого Чорний день Майдану. Міністр 
внутрішніх справ заявив, що міліція отримала 
зброю і має дозвіл на її застосування. Служба 
безпеки заявила про початок «антитерористич-
ної операції». Коли протестувальники рушили 
відбивати барикаду біля Жовтневого палацу, їх 
почали відстрілювати. А пізніше людей вбива-
ли снайпери з кількох верхніх точок. В цей день 
загинуло 67 протестувальників. 

21 лютого Опозиція та президент при 
іноземних послах підписують угоду про по-
вернення до Конституції 2004 року, котра об-
межує повноваження глави держави. Люди 
освистують опозицію, на Майдані прощаються 
з героями Небесної Сотні. На сцену виходить 
сотник Парасюк і вимагає від Януковича піти. 
В цей день міліція та спецпідрозділи залиша-
ють центральні вулиці міста. 

22 лютого Урядові будівлі переходять під 
контроль самооборони Майдану. Янукович 
втікає з Києва. Його резиденцію Межигір’я 
займають активісти. Парламент повертається 
до Конституції 2004 року. Спікером обирають 
Олександра Турчинова.

27 лютого Верховна Рада призначила Арсе-
нія Яценюка прем’єр-міністром України. В цей 
же день невідомі люди зі зброєю захопили пар-
ламент і Раду міністрів Криму.

16 березня За результатами нелегітимного 
референдуму про статус Автономної Республі-
ки Крим більшість проголосували за приєд-
нання Криму до Росії; результати референдуму 
не визнала українська влада і світова спільнота 
(крім Росії, Сирії, КНДР і Венесуели).

18 березня У Кремлі підписано угоду про 
приєднання Криму та Севастополя до Росії, 
яку скріпив підписом президент Путін, спікер 
розпущеної Верховної Hади Криму Володи-
мир Константинов, самопроголошені прем’єр 
Сергій Аксьонов та мер Севастополя Олексій 
Чалий.

21 березня Україна та Європейський Союз 
підписали політичну частину Угоди про асо-
ціацію з Європейським Союзом, яка дає змогу 
перейти від партнерства і співробітництва до 
політичної асоціації та економічної інтеграції.

27 березня Генеральна асамблея ООН при-
йняла резолюцію на підтримку територіальної 
цілісності України та про визнання недійсним 
референдуму у Криму.

12 квітня Силами розвідувально-
диверсійних підрозділів збройних сил Росій-
ської Федерації відбулося вторгнення на схід 
України. Застосовуючи зброю та прикриваю-
чись мирним населенням, російські війська 
зайняли у Слов’янську та Красному Лимані 
Донецької області ряд державних установ і бу-
динки силових структур.

25 травня В Україні на дострокових прези-

дентських виборах, проведених у зв’язку з усу-
ненням Верховною Радою Віктора Януковича з 
поста президента 22 лютого 2014 року, вже у 
першому турі переміг Петро Порошенко. За 
офіційними даними, він набрав 54,70% серед 
тих, хто взяв участь у голосуванні, Юлія Тим-
ошенко – 12,81%, Олег Ляшко – 8,32%, Анато-
лій Гриценко – 5,48%;  явка виборців склала 
60,3%.

7 червня У Верховній Раді України відбула-
ся інавгурація Президента України Петра По-
рошенка. Цього ж дня Порошенко прийняв на 
себе повноваження Верховного Головнокоман-
дувача Збройних Сил України.

23 серпня Перші підрозділи російських ре-
гулярних військ перетнули кордон 23-го серп-
ня, напередодні Дня Незалежності України. В 
подальшому розвиток цих подій назвуть Іло-
вайською трагедією, коли регулярні українські 
війська та добровольчі батальйони потрапили 
в оточення.

5 вересня У Мінську підписано угоду про 
тимчасове перемир’я. В розробці та підписанні 
мирної угоди брали участь представник ОБСЄ, 
посол Гайді Тальявіні, Другий президент Укра-
їни Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михай-
ло Зурабов, представники самопроголошених 
ДНР Олександр Захарченко та ЛНР Ігор Плот-
ницький. Мінські домовленості так ніколи й не 
було виконано до кінця.

26 жовтня Відбулися позачергові вибори 
народних депутатів України. За офіційними 
даними, політична партія «Народний фронт» 
набрала 22,14% голосів, Блок Петра Порошен-
ка – 21,82%, об’єднання «Самопоміч» – 10,97%, 
«Опозиційний блок» – 9,43%, Радикальна пар-
тія Ляшка – 7,44%, Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» – 5,68%. «Свобода» та Комуніс-
тична партія до парламенту не потрапляють. 
Від Волині у мажоритарних округах депутата-
ми стали Ігор Гузь, Ігор Єремеєв, Степан Івахів, 
Сергій Мартиняк та Ігор Лапін. 

27 листопада Арсеній Яценюк вдруге стає 
прем’єр-міністром України. Верховна Рада 341 
голосом підтримала обрання Яценюка головою 
уряду. 

23 грудня Верховна Рада проголосувала за 
відмову від позаблокового статусу України. За 
відповідне рішення проголосували 303 народні 
депутати.

М
ал

ю
но

к 
Ів

ан
 Х

ів
р

ен
ко



9ÐÅÀË²¯ Хроніки ЛЮБАРТА
№38 (201)  25 грудня  2014 року
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МИР ВАШОМУ ДОМУ
Євгенія СЕМЕНЮК

Соціальні мережі хороші тим, що зберігають 
кожен слід від кожного кроку людини – 
чого б не пройти чужою дорогою? Ми 
бачимо одне одного у перекиданні текстами, 
ремарками, фото до роздумів, аж поки життя 
не зніме віртуальний образ, лишивши тільки 
те, що не заховати за сарказмом – справжнє 
горе та бажання застерегти. 

На початку літа ще нічого не усвідомлювалось, 
не вірилось, що оце зараз українську землю розри-
ває не плуг, а військова техніка. Давня приятелька, 
уродженка Донецька, на моє питання – що у вас 
відбувається, хто і навіщо це робить – спокійно 
відповіла, що це йде війна з терористами, що сім’я 
відсиджується в підвалі і все в порядку, все скоро 
закінчиться і взагалі чужинці всіх дістали, а випад-
кових жертв все одно не уникнути. Три місяці по 
тому все перевернув її ж пронизливий допис:

«На фотографії мій двір у Донецьку. 4 дні тому 
він потрапив під обстріл. В моєму домі вибило ві-
кна. Мама не витримала і поїхала в Донецьк. Фа-
нери у нас немає, тому заклеїла вікна газетами та 
скотчем. Забрала теплі речі та документи. Із сусі-
дів в домі залишився один чоловік, шахтар. Шахту, 
де він працював, днями закрили. Сказав: впевнений, 
що шахта вже ніколи не запрацює знов; якщо за нею 
не доглядати, то її миттєво підтопить. Їхати з 
міста не хоче. Грошей не має і каже, що краще заги-
нути вдома, ніж бути безхатченком у іншому міс-
ті. Сказав, що під час обстрілу молився, щоб його 
вбило.

Він вижив. А у сусідньому дворі загинула сім’я: 
мама, тато і дитина. Згоріли заживо.

Згорів і Будинок молоді, який стояв за нашим 
домом. А перед домом був дитячий садок. Він та-
кож зруйнований. Під час обстрілу садочка загинув 
чоловік. Напевно, сторож. Точно не знаю.

Мама не сфотографувала ані двір, ані зруйно-
вані будинки біля дому. Сказала, що бажання фото-
графувати не було. Було бажання вити. Сильно та 
довго.

Вокзали переповнені людьми із сумками. Виїха-
ти із Донецька ще можливо. Куди і до кого їхати – 
не знаю. Але купити квиток, сісти в автобус та 
виїхати з міста ще можна.

Я не знаю, що побажати Донецьку в цей день. 
Напевно, вистояти! Змінитися! Я бажаю, щоб за-
кінчилася війна! Я бажаю, щоб перестали гинути 
люди, руйнуватися будинки, а повітря щоб більше 
ніколи не пахло смертю, жахом та бідою. Я бажаю, 
щоб мої батьки перестали сивіти з такою швид-
кістю, а сестра перестала плакати. Хай все скін-
читься, як страшний сон!

Я бажаю тобі миру! Миру, любові та добра!».
Підбиваючи підсумки цього року, я б хотіла, 

щоб бодай на мить кожен з нас уявив би на місці 
цього будинку свій власний дім, який нічим від 
нього не відрізняється «за ступенем захисту». І не-
хай кожному вистачить здорового глузду не похва-
лятись, що з нами, мовляв, такого не трапиться. Це 
просто нікому – поки що – не потрібно.

Смерть не вибирає ані місця, ані часу, ані націо-
нальності, ані переконань. Ляльководи та безпосе-
редні виконавці воєнного безладу майже стовідсот-
ково залишаються безкарними та неушкодженими. 
І перед тим, як долучатись до заохочення війни, 
якою б святою метою не прикривався черговий 
комерційний проект, треба пам’ятати головне. Аб-
солютно переважна більшість будь-якої соціальної 
групи, у тому числі жителів окупованого міста, не 
мають жодного уявлення про великі політичні за-
бавки. І саме вони становлять левову частку жертв 
будь-якого подібного конфлікту.

Здається, вже майже всі усвідомили, наскільки 
єдиним та взаємопов’язаним був великий госпо-
дарський, економічний, виробничий комплекс під 
назвою Україна. За цей рік у ньому проробили кри-
ваву рану, якій умисно не скоро дадуть загоїтись. 
Як правдиво звучить нове трактування притчі у 
соц мережі: «Рубайте, але ми за єдину дитину», – 
сказали обидві матері цареві Соломону…

Євгенія СЕМЕНЮК

ійною називають конфлікт 
між політичними утворен-
нями, що відбувається у ви-

гляді озброєного протистояння, 
бойових дій між їхніми збройни-
ми силами. Війна – це продовжен-
ня політики, цілі війни досягаються 
організованою озброєною бороть-
бою, а також іншими методами: від 
економічних до ідеологічних. Від-
так, йдеться про озброєне насилля, 
кінцевою метою якого є політичні 
досягнення – у тому числі й відтор-
гнення територій. Що стоїть за цими 
сухими енциклопедичними форму-
люваннями, коли йдеться про тра-
гічні події в Україні 2014 року? Війна 
– засіб, чи війна – мета як така?

КРИМСЬКІ ПРОВИНИ
«Кримнаш без жодного пострі-

лу!»? Сумнівне досягнення. З чим 
порівняти дії сусідньої країни, яка 
не погидувала анексувати у «брат-
ської країни» частину її території у 
момент найбільшого послаблення 
державного устрою? «З сумочки 
у скривавленої України стирчав 
Крим» – насправді некоректне по-
рівняння, бо півострів є не влас-
ністю, а часткою нашої держави. 
Швидше так: в непритомної люди-
ни, користуючись її безпорадністю, 
просто відтяли нирку. Що ж, типо-
ве добросусідство та братерство, 
дивуватись не було б чому, якби не 
радощі росіян від «мирного повер-
нення». Та де ж воно мирне?

За нетривалий час кримської 
кризи вже були людські втрати, і не 
має значення, від чийого пострілу 
18 березня 2014 року загинув укра-
їнський військовослужбовець, пра-
порщик ЗСУ Сергій Кокурін, чому 
настала смерть Решата Аметова та ще 
кількох громадян, яких не стало саме 
через кризове протистояння у Криму 
цієї весни. Постріли – були. Як і за-
гибель другого українського військо-
вого в Криму – майора  Станіслава 
Карачевського, який вже однозначно 
пішов з життя напряму від руки ро-
сійського військовослужбовця.

Армія є головним засобом у во-
єнних діях. Захоплення державних 
будівель та біганина з прапорами – 
це фактично ніщо, а от блокування 
та відтиснення особового складу з 
військових частин – це вже завер-
шальний етап заздалегідь спланова-
ної та врешті реалізованої операції. 
По факту, це і був початок війни РФ 
з Україною, за всіма енциклопедич-
ними ознаками. 

До кінця березня 2014-го, за офі-
ційними даними, 4,3 тисячі україн-
ських військовослужбовців з 18,8 
тисяч, розквартированих у Криму, 
заявили про бажання продовжити 
служити у ЗСУ. Після факту анек-
сії півострова Росією про будь-які 
військові протистояння у Криму не 
йшлося. А дійсно, чому наша армія 
воює на Донбасі, бо там – є росій-
ське втручання, і… не воює в Кри-
му, бо там – є російське втручання? 
Абсурд?

ВІЙНА: НІЧОГО ОСОБИСТОГО, 
ПРОСТО БІЗНЕС в інформаційному та культурно-

му полі посилено велась політика 
дегуманізації конкретно взятого 
українського регіону, разом з по-
стійним «накачуванням» жителів 
сходу щодо «звіроподібних за-
паденців»? Найбільш яскравою 
ілюстрацією був монолог одного з 
журналістів з тих країв, якого при-
слали до Луцька з метою дослідити 
та описати побут «лютих бандерів-
ців», та який плакався, що йому 
тутешні вже третій день не дають 
протверезіти… 

І ще гірше зараз дізнаватись від 
солдатів, які вертаються з полону, 
що місцевість на Донбасі, очевидно, 
вже кілька років як підготовлена до 
затяжної війни, що місцевими за-
гонами сепаратистів керують про-
фесіонали з РФ, та читати зізнання 
українських правих радикалів у 
тому, що вони влітку 2013 року й 
гадки не мали, що їхні набуті вій-
ськові навички – як несподівано! – 
раптом знадобляться цьогоріч.

ВОЛИНСЬКА 
ТРАГЕДІЯ: 
ВІД ВОЛНОВАХИ 
ДО СЬОГОДНІ

Події 22 травня 2014 року, коли 
терористи під Волновахою розстрі-
ляли табір українських військовос-
лужбовців з нашої 51-ої ОМБР, на 
нетривалий час стали найбільш 
кривавим епізодом для української 
армії. Кількадесят чоловік були по-
ранені, 17 загинули. Відтоді стало 
зрозуміло, що йдеться насправді 
про війну. По факту цей епізод 
примусив українців миттєво вирі-
шити необхідність президентських 
виборів в один тур, що тоді чомусь 
дало надію на припинення крово-
пролиття. До так званих «ізварин-
ського» та «іловайського» котлів 
лишались лічені місяці. 

Наводити офіційні дані з прес-
служби АТО, які з кожним оголо-
шенням то збільшуються, то змен-
шуються, годі. Тим більше, що в 
офіційній статистиці важко знайти 
дані щодо втрат Національної гвар-
дії та батальйонів добровольців. 
Один з надійних ресурсів – портал 
«Книга пам’яті загиблих» – станом 
на листопад 2014-го подає дані про 
1180 загиблих військовослужбов-
ців, з них 75 – у волинському жа-
лобному списку.

15 грудня 2014-го був опублі-
кований звіт за даними ООН та 
ВООЗ, за яким вдалося встановити 
факт поранення 10 234 осіб, смер-
ті – 4 634 чоловік, включно з паса-
жирами рейсу «MH17 Амстердам 
– Куала-Лумпур», що загинули 17 
липня 2014 року над українською 
землею. Станом на 15 жовтня 2014-
го в зоні конфлікту лишається 
понад 5 мільйонів українців, 379 
тисяч переїхали від війни в інші 
регіони України, понад 426 тисяч 
– до інших країн. На території са-
мопроголошеної «ДНР», за вну-
трішніми даними, безвісти зникли 
близько 1 300 осіб. 23 грудня 2014 
року ВРУ скасувала позаблоковий 
статус України, 20 січня 2015-го в 
державі планується старт чергової 
хвилі мобілізації.

«КОМУ ЦЕ ЗАВАЖАЛО?»
На вже історичному фото – па-

рад вишиванок у відомому тепер на 
весь світ східноукраїнському місті 
Слов’янськ. Святкова хода при-
урочена до Дня міста 7 вересня 2013 
року. Вишиваній делегації було чим 
пишатися, адже того року місто ще й 
виграло гран-прі параду національ-
ного одягу на День незалежності у 
Києві, представивши найбільш чис-
ленну команду серед представників 
20-ти українських міст. Так ось як 
до подій 2013-2014 років виглядали 
майбутні українські сепаратисти.

За слів голови Консультативної 
ради при Генеральній прокуратурі 
України, журналіста-криміналіста 
Володимира Бойка (донеччанина 
за походженням), у березні 2014-го 
для «російської весни» на Донбасі 
настільки бракувало масовки, що 
натовп «прихильників» приєднання 
до РФ вслід за АРК Крим штучно 
формували з завезених із Росії мар-
гіналів.

Датою початку збройного кон-
флікту на землях двох українських 
областей вважається 7 квітня 2014 
року, коли тодішній тимчасовий 
керманич держави Олександр Тур-
чинов оголосив, що до противників 
української влади на сході країни 
будуть застосовані антитерористич-
ні заходи. У відповідь на захоплення 
адміністративних будівель в кількох 
містах Донбасу, технічно подібних 
до подій на заході країни кількома 
місяцями раніше, 15 квітня 2014 
Турчинов оголосив про початок си-
лової фази АТО. ВРУ ухвалила зако-
ни про підвищення відповідальності 
за сепаратизм.

Що відбувалося у захопленому 
сепаратистами Слов’янську, одним 
з найперших відчув на собі волин-
ський журналіст Сергій Шаповал, 
котрий побував у полоні в них після 
виїзду на схід з редакційним завдан-
ням та був визволений за домовлен-
ністю українських політиків.

ЗГАДУЮЧИ ПОДІЇ 
У КОЛИШНІЙ 
ЮГОСЛАВІЇ

«Ніхто з нас не хотів війни. Але 
раптом були перші вбивства, потім 
не забарилась помста, а потім все 

й почалося», – такі спогади можна 
прочитати від тих, хто пережив ві-
йну та розпад Югославії, колись 
найбільш успішної та благополучної 
країни сходу Європи. 

Весна 2014 року в Україні була 
розіграна приблизно по тих же но-
тах. З обох сторін громадянського 
конфлікту знаходили поодиноких 
вбитих людей. До «тимчасової» 
української влади, яка здобула по-
вноваження за обставин, котрі 
досі не можна вважати прояснени-
ми, були і є питання у всіх грома-
дян держави. В регіонах, у котрих 
відчувався проросійський вплив, 
такий спротив формувався більш 
виразно та мав більш яскраво ви-
значену ідеологію. Її символом 
стала двоколірна стрічечка, яка по 
факту коштувала вже не одне жит-
тя – як «колорадів», так і «укропів». 
Сили, які були кровно зацікавлені 
в розколі, розбраті та як результат 
– у справжній війні в Україні, цього 
разу взяли своє. 

Війна виявилася надто зручною, 
вигідною та грошовитою складо-
вою, щоб дійсно завершитися, як 
всі сподівались, у вигляді АТО за 
кілька годин. Нині в державі спо-
стерігається парадоксальне явище: 
в той час коли маловпливові рядові 
громадяни, як можуть, відстоюють 
єдність та мир, громадяни впливові 
по факту феодалізують Україну, від-
жимаючи під себе безгосподарний 
бізнес, угіддя, воєнізовані підроз-
діли, ресурси, у тому числі – золоту 
контрабандну жилу чорноморсько-
го узбережжя. Чи не тому 2 травня 
2014 року запалав одеський Буди-
нок профспілок?

Насправді в Україні, на відміну 
від зниклої з карти світу Югославії, 
не було жодних реально об’єктивних 
підстав брати в руки зброю із за-
хоплених військових частин, чи то 
коктейлі Молотова, чи то інші засо-
би впливу на думку своїх співгрома-
дян. Найбільш перспективну країну 
Адріатичного узбережжя розбили 
по етнічних, релігійних, світогляд-
них швах. Що ж сталося з найбільш 
перспективною в науковому, про-
мисловому та аграрному секторі 
республікою екс-СРСР? 

Чому, починаючи ще з 2000-х, 

В
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На початку грудня українські зірки знялися у фотопроекті «Щирі», присвяченому традиційному українському вбранню.

СВІТОГЛЯДОВИЙ КРОК 
НАЗУСТРІЧ САМИМ СОБІ

У

МИ ШУКАЛИ ЄВРОПУ, А ЗНАЙШЛИ УКРАЇНУ…

Ірина КАЧАН

мене ніколи не було 
вишиванки. А я про неї 
давно мріяла. І не про таку, 

щоб тільки для галочки, не для 
красування у День Незалежності, а 
для душі. Про таку, яка б надихала 
й нагадувала мені, якого я роду. 
Вишиванку як щось сакральне і 
дороге серцю. 

Як зараз пам’ятаю свою невимов-
ну втіху після Помаранчевої револю-
ції, коли щиро і дещо наївно вірилося 
у те, що українці стали іншими – кра-
щими. У 18 років я не була готова до 
розчарувань. Прощатися з ідеалізмом 
тоді було не на часі. І тому хотіла мати 
вишиту сорочку – як символ патріо-
тизму й моєї глибокої українськості. 

Усвідомлено про вишиванку я по-
чала мріяти саме тоді, після тієї першої 
у моєму житті революції, маленькою 
частинкою якої я стала. Тоді, коли зда-
валося, що українці на піку піднесен-
ня свого національного духу. Ми мали 
право так відчувати, і я мала право 
бути певною в тім, що саме так і є. 

Та той день ніяк не наставав. День, 
у який би я знайшла її – ідеальну, мою. 
Знаєте, як буває – гарно, якісно, але не 
твоє і все тут. 

Натомість на моїй шиї років п’ять 
тому з’явилася підвіска, якою дуже до-
рожу, бо натрапила на неї випадково. 
Це шматок срібла у формі України, з 
Кримом і Донбасом. Вона замінила 
мені вишиванку і стала моїм енерге-
тичним центром. 

І ось тільки тепер, у 2014-му, я 
усвідомила – вже не хочу вишиван-
ки. Придбаю, звісно, коли трапиться 
щось моє, але навмисно не шукатиму. 
Вона мені тепер не потрібна. Бо після 
кривавої революції і страшної війни 
вишиванка аж ніяк не робить тебе 
більшим патріотом. Найперше – наші 
помисли і вчинки.

***
Яким був 2014-й для української 

культури? І чи було місце для культури 
в цей непростий час? Було, є і буде за-
вжди, попри розчарування й кризи, не 
зважаючи на цензуру чи безгрошів’я 
– на цьому наголошували митці, з 
якими мені доводилося спілкуватися 
упродовж нинішнього року. І завше 
зазначали: творити, відмежовуючись 
від реалій сьогодення, не мають пра-
ва та й не можуть, навіть якби хотіли. 
Інша річ – використовувати ці реалії, 
виходячи із кон’юнктури й дбаючи 
перш за все про заробіток. 

ВОЖДЬ ВПАВ
Нинішній рік для України 

запам’ятається масовим «ленінопа-
дом», який, щоправда, розпочався ще 
у 2013-му після гучного повалення 
пам’ятника вождю світового пролета-
ріату в центрі Києва 8 грудня. 

Після цього були знесені 
пам’ятники Леніну в усіх обласних 
центрах, окрім Запоріжжя, Донецька, 
Луганська і Сімферополя. Найбільш 
результативним періодом стало 21-
24 лютого 2014 року, після втечі екс-
президента Віктора Януковича.

Найбільше пам’ятників прибрали у 
Хмельницькій та Вінницькій областях.  
Наприкінці вересня один з найбільших 
пам’ятників Леніну знесли у Харкові. 

«На момент розпаду Радянсько-
го Союзу в Україні було понад 5 500 
пам’ятників Леніну, а зараз залиши-

лося понад 1700», – зазначає співро-
бітник Українського інституту націо-
нальної пам’яті Павло Подобєд. 

До слова, 1 липня 1990 року в 
місті Червоноград Львівської області 
зняли перший пам’ятник у республі-
ці, за ним пішли Леніни у всіх містах 
та селах трьох західних областей – 
Львівській, Тернопільській та Івано-
Франківській.

З часу останнього «ленінопаду» в 
Україні демонтували понад 500 Лені-
нів. Тим не менш, за даними Інституту 
національної пам’яті, в країні залиши-
лося ще понад 1700 пам’ятників кому-
ністичного лідера. 

Тільки-от чи з’явиться в Україні 
натомість музей тоталітаризму, поки 
сказати важко. Бо революційна до-
цільність – річ допустима, та все ж 
руйнівна, а от збереження нашої істо-
рії, нехай і такої гіркої, – вкрай важли-
ва справа для майбутнього. 

ХТО Є ХТО
Революційні події в Україні не 

лишили осторонь тих, кого прийня-
но називати творчою інтелігенцією. 
Письменники, шоумени, музикан-
ти, художники, актори, фотографи, 
режисери теж були учасниками Єв-
ромайдану. Буремні події в державі 
відобразилися на їхньому настрої, 
а відтак – і на творчості. Вони спів-
переживали, допомагали, виступали 
і зрештою творили нове – часто по-
стреволюційне. 

2014-й дав змогу суспільству зро-
бити висновки, хто є хто у шоубізнесі й 
навколо того. Діагноз одразу ж можна 
було ставити тим, прости Господи, «зір-
кам», які засвітилися на антимайдані у 

Маріїнському парку. За гроші, вели-
кі і брудні, вони продали свою честь. 
Зганьбилися в очах тисяч українців й 
такі представники шоубізу, яких не ба-
чили ні на Майдані, ні на антимайдані. 
Алі Лорак, здається, досі не збагнула 
як вона заплямувала свою репутацію, 
приймаючи музичні нагороди у Москві 
й використовуючи криваві сюжети з 
Майдану у своєму «патріотичному» 
кліпі. У той час, коли  її українські коле-
ги, як то Океан Ельзи, Бумбокс, Воплі 
Відоплясова й інші, нині під забороною 
у «братській» Росії. 

У середовищі музикантів ствер-
джують: серед «своїх» було достатньо 
тих, хто прагнув виступити перед ба-
гатотисячною майданною публікою 
найперше заради піару. Нагода ж бо 
така в житті випадає нечасто. Та ці 
«розбірки» залишмо за кулісами. 

Свою громадянську позицію і не-
байдужість до подій в Україні артисти 
засвідчували хто як – благодійні ак-
ції, концерти, волонтерство, поїздки 
в зону АТО до військових і місцевих. 
Тільки уявіть на хвильку, за яке щас-
тя «кіборгу» із донецького аеропорту 
почути «Вагони повнії москалів» у ви-
конанні Ореста Лютого, або ж потис-
нути руку Сергію Притулі, який вчер-
гове привіз воякам бронежилети. 

Революційні та воєнні реалії дра-
матичного 2014-го знайшли свій від-
гук у піснях і кліпах, віршах і прозі, 
фотовиставках і арт-проектах, корот-
кометражках і повноцінних журна-
лістських фільмах. На вулицях укра-
їнських міст побільшало національної 
символіки, що примітно – не так у па-
тріотичній західній Україні, як на дещо 
інертнішому донедавна сході й півдні. 

Майже усі культурно-мистецькі 
події року, що минає, відбувалися із 
патріотичним меседжем, а благодійні 
заходи були спрямовані на допомогу 
українському війську. 

На думку письменниці Оксани 
Забужко, нинішній рік для культури 
був надто складним. Такі авторитети, 
як вона, брали на себе місію «talking 
head» (голова, що говорить) у Європі, 
аби доносити до цивілізованого світу 
про те, що насправді відбувається в 
нас. В умовах інформаційної війни, 
у якій Росія була сильнішою, це було 
вкрай важливо. 

ВЛУЧНА ЕМОЦІЯ
У 2014-му про Україну з інтересом 

заговорили у великому світі кіноінду-
стрії. Цьогоріч вийшли в прокат два 
українські фільми – «Плем’я» Мирос-
лава Слабошпицького й «Поводир» 
Олеся Саніна. Стрічка Слабошпиць-
кого збирає нагороди престижних 
фестивалів й отримує схвальні відгу-
ки кінокритиків. А «Поводир» був но-
мінований від України на «Оскар». 

Саме «Поводир» виявився як ніко-
ли вчасним. Стрічка резонує з настро-
ями українців, з подіями, які наша дер-
жава пережила у боротьбі з сучасною 
диктатурою, розкриваючи невідомі 
для більшості драматичні сторінки іс-
торії – масові репресії та винищення 
проявів української культури в 30-х 
роках минулого століття, а саме – її 
музики в образі кобзарства. 

Вперше за роки незалежності наші 
владці зайнялися безпекою інформа-
ційного простору, наскрізь прониза-
ного російськими телепередачами й 

серіалами, значна частина яких мала 
не так розважальну, як «зомбувальну» 
мету. Нацрада з питань телебачення і 
радіомовлення заборонила ретрансля-
цію 15 російських каналів. Окрім того, 
було заборонено низку російських се-
ріалів і фільмів, які працюють на ідею 
«русского мира», возвеличують росій-
ських військових. Одне слово, ідеоло-
гічне зло для українського глядача. 

Змінилося і керівництво «Першо-
го національного», а відтак – і підходи 
до роботи на державному телекана-
лі. Немислимо колись, але нині там 
можна побачити навіть розважально-
просвітницький проект телевізійного 
шоумена Майкла Щура. 

Агресія північного сусіда змусила 
нашу владу скласти «чорний список» 
недругів  України серед діячів росій-
ської культури, яким заборонений 
в’їзд в нашу країну. Серед них опи-
нилися Михайло Пореченков, Іван 
Охлобистін, Михайло Задорнов, Йо-
сип Кобзон, Вікторія Циганова тощо.

Усе, що відбулося з нами у році 
2014-му, змусило кожного замислити-
ся про свою українськість. Найбільше 
тішить, що українське стало модним 
насамперед серед молоді. Якщо рані-
ше модниці й подумати не могли, що 
тризуб може прикращати їхнє вбран-
ня, то зараз – наввипередки. 

***
Український культурний фронт 

працює за своїми законами, взаємодіє, 
міцніє і дає плоди. Незалежно від об-
ставин він буде робити своє. 

Головне – нас більше не плутають з 
Росією, як раніше. Це маленька, але така 
важлива перемога Революції Гідності, 
що насправді тільки-но розпочалася…
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КІНОНОВИНИ

П’ЯТНИЦЯ
2 СІЧНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.40 М/ф «Білка і Стрілка. 
Місячні пригоди»
08.00, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
08.35 М/ф «Снігова королева»
10.10 Х/Ф «ДРУЗІ ДРУЗІВ»
12.00 «Сказочная Русь 2014»
18.00 «Сказочная Русь. 
Президенты удачи»
20.05 «Мультибарбара»
20.40 «Вечірній Київ 2014»
22.30 «Світське життя»
23.30 Х/Ф «ЯКОСЬ В АМЕРИЦІ»
03.30 М/ф «Невиправний Гуффі»
04.45 «Шість кадрів»
05.15 Телемагазин

05.05 Х/Ф «ЧАРОДІЇ»
07.30 Х/Ф «ОДНОКЛАСНИКИ»
09.15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
10.55 Х/Ф «ІРОНІЯ ДОЛІ, АБО З 
ЛЕГКОЮ ПАРОЮ»
14.20 «Новорічний Блакитний 
вогник 2015»
18.15 «Ювілейний концерт Ігоря 
Крутого»
20.00 «Подробиці»
20.35 «Ювілейний концерт Ігоря 
Крутого»
22.35 Концерт «Гумор року»
00.20 Х/Ф «ПЕРЕДБАЧЕННЯ»
01.55 Т/с «Оленка з Почитанки»
04.50 «Мультфільми»

06.20 М/ф «Бетмен. Рік перший»
07.25 М/ф «Темний лицар. 
Народження легенди»
08.45 Х/Ф «ЗАБІЙНИЙ ФУТБОЛ»
10.10 Х/Ф «ПЕРЕГОНИ «ГАРМАТНЕ 
ЯДРО-2»
12.10 Х/Ф «ПЕРШИЙ УДАР»
13.40 Х/Ф «МІСТЕР КРУТИЙ»
15.00 Х/Ф «РОЗБІРКИ У БРОНКСІ»
16.40 Х/Ф «ЗА 80 ДНІВ НАВКОГО 
СВІТУ»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Т/с «Фізрук»
22.45 Х/Ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
00.45 Х/Ф «ПОЧАТОК ЧАСІВ»
02.15 Х/Ф «МОСКВА НА ГУДЗОНІ»

05.30 У пошуках істини

06.15, 00.45 Х/Ф 

«КАРНАВАЛЬНА НІЧ»

07.30 Х/Ф «ІРОНІЯ ДОЛІ, АБО З 

ЛЕГКОЮ ПАРОЮ!»

11.00 Х/Ф «ПРИНЦЕСА ТА 

ЖЕБРАЧКА»

18.00 «Україна має талант!-6»

02.05 Нічний ефір

06.05 Д/ф
06.40 Х/Ф «ЗДРАСТУЙТЕ, Я 
ВАША ТІТКА!»
08.30, 23.00 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.00 Школа Мері Поппінс
09.15 М/с «Пригоди звіра їжака»
09.25 Казки Лірника Сашка
09.40 Фольк-music. Новорічний 
випуск
12.15 Т/с «Китай на кінчику 
язика»
13.05 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
13.45 Віктора Павлика
14.50 Пригоди в Віртуляндії. 
Новорічна казка
16.05 Х/Ф «СОБАКА НА 
РІЗДВО»
18.00 Х/Ф «ТРИ ІДІОТА»
21.00, 01.20 Новини
21.45 Яна Тьєрсена
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.25 «Новорічні зустрічі»
01.50 Музичне турне
03.00 Телевистава «Сільські 
бувальщини»
05.05 В гостях у Д.Гордона

06.00 Мультфільми (1)

06.25 «Нове Шалене відео по-

українські»

09.00, 21.00 Т/с «Терра Нова»

12.00 Х/Ф «ВІЛЛОУ»

15.00 Х/Ф «НІДЕЛЯНДІЯ»

19.00 Х/Ф «ТРИ ДЮЙМИ»

00.00 Т/с «Ув’язнений»

02.00 Х/Ф «ВИГІДНИЙ 

КОНТРАКТ»

06.00 Земля: сили природи

08.00 Далеко і ще далі

11.20 Герої крижаних доріг

13.00 Таємне життя тварин

18.00 Чужинці всередині нас

18.50 Таємне життя грибів

19.40 Паразити всередині нас

20.40 Туберкульоз: біла смерть

21.40 Назад у Середньовіччя

23.40 Середньовіччя зсередини

01.30, 04.40, 05.20 Д/ф

06.15, 19.00, 01.45 Події
06.45, 03.45 Х/Ф «ВАЖКА 
ДИТИНА»
08.05, 23.00 Т/с «Троє в Комі»
11.00 Т/с «Щасливе життя»
15.25, 19.30 Т/с «Чотири пори 
літа»
02.15 Х/Ф «ЗНОВУ НОВИЙ»
05.00 М/ф «Ну, постривай! Новий 
рік»
05.10 М/ф «Умка шукає друга»
05.20 М/ф «Вінні-Пух»
05.30 М/ф «Вінні-Пух іде в гості»
05.40 М/ф «Вінні-Пух і день 
турбот»

05.50, 09.50 Kids Time
05.55 М/с «Губка Боб - Прямокутні 
штани»
08.00 М/с «Панда Кунг Фу: Легенди 
крутості»
09.55, 03.40 Уральські пельмені
13.45 Ревізор. Пародія
14.50 Х/Ф «СИН МАСКИ»
16.45 Х/Ф «МАСКА»
18.50 Х/Ф «ЧОРНА БЛИСКАВКА»
21.00 Х/Ф «КОРПОРАТИВ»
22.50 Хто Зверху?-3
02.55 Т/с «Вороніни»
05.15 Т/с «Межа-4»

СУБОТА
3 СІЧНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 «Маша і ведмідь» 1
09.35 «Світське життя»
10.35 Х/Ф «ПОЩАСТИТЬ У 
КОХАННІ»
14.20 «Вечірній Київ 2014»
16.15 «Вечірній квартал»
18.20 «Розсміши коміка»
20.15 «Новорічний вечірній 
квартал»
23.45 «Що? Де? Коли?»
01.00, 03.40 Х/Ф «ТРИ 
БОГАТИРІ»
02.30 М/ф «Снігова королева»

05.05 Х/Ф «ПЕРЕДБАЧЕННЯ»
06.35, 20.00 «Подробиці»
07.10 Х/Ф «ІРОНІЯ ДОЛІ, АБО З 
ЛЕГКОЮ ПАРОЮ»
10.35 Т/с «Мама Люба»
14.20 «Ювілейний концерт Ігоря 
Крутого»
18.10 Х/Ф «ОБІЙМИ МЕНЕ»
20.35 Т/с «Мар’їна роща 2»
23.10 Концерт «Гумор року»
00.55 Х/Ф «ОБІЙМИ МЕНЕ»
02.30 Х/Ф «ЦЕ ВСЕ ВОНА»
04.00 Концерт «Уральські 
пельмені - 20 лет у тісті!»

09.20 М/ф «Карлик Ніс» 10.55 М/ф 
«Як упіймати перо Жар-птиці» 12.05 
М/ф «Альоша Попович і Тугарин Змій» 
13.35 М/ф «Добриня Микитович і Змій 
Горинович» 14.45 М/ф «Ілля Муромець 
і Соловей-розбійник» 16.05 М/ф «Три 
богатирі і Шамаханська цариця» 17.30 
М/ф «Три богатирі на далеких берегах»
18.45 Факти. Вечір 19.15 М/ф «Іван 
Царевич і Сірий Вовк-2» 20.30 Т/с 
«Канікули суворого режиму» 23.15 
Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» 01.00 Х/Ф 
«СИЛЬВЕРАДО»

06.15 Х/Ф «ЛУЗЕР»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Україна має талант!-6»
18.00 Х/Ф «НОВОРIЧНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»
21.50 Х/Ф «МОСКВА СЛЬОЗАМ 
НЕ ВІРИТЬ»
00.40 Х/Ф «ТОЙ САМИЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
03.00 Нічний ефір

09.10 М/с «Пригоди звіра їжака»
09.20 Казки Лірника Сашка
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.05 Зроблено в Європі
10.20 Х/Ф «НІЖНІСТЬ»
12.10 Подорожуй першим
12.45 Т/с «Китай на кінчику 
язика»
13.40 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
14.20 Віктора Павлика
15.45 Х/Ф «ДВА СОБАКИ НА 
РІЗДВО»
17.35 В гостях у Д.Гордона
18.40 Х/Ф «ЖИТТЯ НЕ МОЖЕ 
БУТИ СУМНИМ»
21.00, 01.20 Новини
22.10 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 День янгола
00.00 Ювілейний концерт 
Р.Паулса. 1 частина
01.50 Музичне турне
02.55 Телевистава «Мартин 
Боруля»
05.05 Як ваше здоров’я?

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
09.00, 21.00 Т/с «Терра Нова»
12.00 Х/Ф «ПЕРЛИНИ 
ДРАКОНА: ЕВОЛЮЦІЯ»
13.50 Х/Ф «ПРАВДИВА 
БРЕХНЯ»
17.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17»
20.00 Д/п «Ла-ла-ла-ла»
00.00 Т/с «Ув’язнений»
02.00 Х/Ф «ВИГІДНИЙ 
КОНТРАКТ»

06.00 Дика Арктика
08.50 Замерзла планета
11.20 Герої крижаних доріг
13.00 Лікарські таємниці
15.30 Паразити всередині нас
16.20 Чужинці всередині нас
17.10 Таємне життя грибів
18.00 Останні дні Гітлера
18.50, 04.00 Наци-гіганти
00.40, 01.30, 02.10 Д/ф

06.00, 19.00, 01.20 Події
06.30, 04.20 Х/Ф «ВАЖКА 
ДИТИНА-2»
08.05, 22.30 Т/с «Троє в Комі»
11.25 Т/с «Чотири пори літа»
15.00, 19.30 Т/с «Анжеліка»
20.40 Х/Ф «КОПИ З ПЕРЕТОПА»
01.50 Х/Ф «ЗАПАХ ЖІНКИ»
05.45 М/ф «Дід Мороз і сірий 
вовк»

11.10 М/ф «Принцеса-лебідь»
12.55 М/ф «Принцеса-лебідь: 
Таємниця зачарованого 
королівства»
14.15 М/ф «Принцеса-лебідь: 
Різдво»
16.05 Х/Ф «ЧАРЛІ ТА 
ШОКОЛАДНА ФАБРИКА»
18.35 М/ф «Секретна служба 
Санта-Клауса»
20.40 Х/Ф «ВАН ХЕЛСІНГ»
23.20 Х/Ф «УБИТИ БІЛЛА»
01.35 Хто Зверху?-3
04.25 Уральські пельмені

НЕДІЛЯ
4 СІЧНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

09.00 «Лото-забава» 10.55 
М/ф «Ескімоска - 2» 11.00 М/ф 
«Маша і ведмідь» 11.55 М/с 
«Котигорошко» 12.55 М/ф 
«Аладдін і король розбійників»
14.35 М/ф «Льодовиковий 
період» 16.00 М/ф 
«Льодовиковий період - 2» 17.45 
М/ф «Льодовиковий період - 3. 
Ера динозаврів» 20.15 М/ф 
«Льодовиковий період 4»
22.00 «Новорічний парад зірок 
з М. Галкіним і В. Зеленським 
2014»
02.45 Х/Ф «ПОЩАСТИТЬ У 
КОХАННІ»

07.35, 20.00 «Подробиці»
08.15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
09.55 «Готуємо разом»
10.35 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
11.30 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
13.15, 01.10 Т/с «Зозуля»
16.40 Т/с «Все буде добре»
20.55 Т/с «Мар’їна роща 2»
23.25 Х/Ф «БІДНА LIZ»
04.05 Д/ф 04.50 «Мультфільми»

06.20, 00.40 М/ф «Ку! Кін-дза-дза»
07.55 Зірка YouTube
10.45 Х/Ф «ПЕРШИЙ УДАР»
12.10 Х/Ф «МІСТЕР КРУТИЙ»
13.45 Х/Ф «РОЗБІРКИ У БРОНКСІ»
15.10 Т/с «Фізрук»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/Ф «ЙОЛКИ-3»
21.00 Х/Ф «НА МОРЕ!»
22.50 Х/Ф «1812: УЛАНСЬКА 
БАЛАДА»
02.10 Х/Ф «МЕНІ НЕ БОЛЯЧЕ»

09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
11.10 «Україна має талант!-6»
15.05 Х/Ф «НОВОРIЧНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.30 Х/Ф «ЗИМОВИЙ СОН»
22.35 Х/Ф «МОЯ МАМА - 
НАРЕЧЕНА»
23.55 Х/Ф «ФОРМУЛА 
КОХАННЯ»
01.35 Х/Ф «АЙБОЛИТЬ 66»
03.10 Нічний ефір

07.30 Шеф-кухар країни
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.00 Як це?
09.25 Хто в домі хазяїн?
09.45 М/с «Пригоди звіра їжака»
10.00 Школа Мері Поппінс
10.20 Подорожуй Литвою
11.05 М/ф «Серце дуба»
12.20 Т/с «Китай на кінчику 
язика»
13.15 Православний вісник
13.35 Фольк-music
14.45 Х/Ф «ТРИ РІЗДВЯНІ 
КАЗКИ»
16.25 Театральні сезони
16.50 В гостях у Д.Гордона
18.05 Х/Ф «КОКТЕЙЛЬ»
21.00, 01.20 Новини
21.40, 05.10 Д/ф
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ювілейний концерт 
Р.Паулса. 2 частина
01.50 Музичне турне
03.40 Х/Ф «КЕТО І КОТЕ»

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
09.00, 21.00 Т/с «Терра Нова»
12.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17»
15.00 Д/п «Ла-ла-ла-ла»
16.00 Х/Ф «ТРИ ДЮЙМИ»
18.00 Х/Ф «ПРАВДИВА 
БРЕХНЯ»
01.00 Х/Ф «СУПЕРПАТРУЛЬ»
02.30 Х/Ф «ВИГІДНИЙ 
КОНТРАКТ»

06.00 Таємне життя тварин

10.30 Герої крижаних доріг

12.10 Земля: сили природи

16.20 Шукачі неприємностей

19.40 Середньовіччя зсередини

21.40 Секретні території

00.40 Лікарські таємниці

03.10 Останні дні Гітлера

04.00 Наци-гіганти

06.00, 19.00, 02.10 Події
06.30, 04.10 Х/Ф «ДЖУНІОР»
08.20, 22.30 Т/с «Троє в Комі»
11.45 Т/с «Чотири пори літа»
15.00, 19.30 Т/с «Анжеліка»
20.40 Х/Ф «МАМА ВИХОДИТЬ 
ЗАМІЖ»
02.40 Х/Ф «ПРИЙДИ, НОВИЙ 
РІК»
05.50 М/ф «Бременські музики»

07.35 М/с «Панда Кунг Фу: 
Легенди крутості»
09.30 Х/Ф «ЧАРЛІ ТА 
ШОКОЛАДНА ФАБРИКА»
11.45 М/с «Дракони: Вершники 
Дурня»
13.40 М/ф «Секретна служба 
Санта-Клауса»
15.45 Х/Ф «ЧОРНА 
БЛИСКАВКА»
17.55 Х/Ф «ВАН ХЕЛСІНГ»
20.40 Х/Ф «КОСТЯНТИН»
23.00 Х/Ф «УБИТИ БІЛЛА 2»
01.25 Х/Ф «УБИТИ БІЛЛА»
03.20 Хто Зверху?-3

ДЛЯ НІКОЛЬ ДЛЯ НІКОЛЬ 
КІДМАН КІДМАН 
НАРОДЯТЬ НАРОДЯТЬ 
ДВІЙНЯТДВІЙНЯТ
terrawoman.com

Австралійська актриса Ні-
коль Кідман незабаром 

стане мамою двійнят. Малюків 
для зірки і її чоловіка Кіта Ур-
бана нібито, як і минулого разу, 
виношує сурогатна мати. Те, як 
поводиться останнім часом Кід-
ман, дуже нагадує той рік, коли у неї з’явилася Фейс 
Маргарет. У тодішніх інтерв’ю актриса також багато 
говорила про дітей. «Ми сподіваємося, що у нас буде 
ще одна дитина», – зізналася Ніколь, а потім через 
якийсь тиждень сурогатна мати народила їй дівчинку.

Як стверджує джерело, цього разу у Кідман і Ур-
бана будуть двійнята. Жінку, яка виношує дітей, по-
рекомендувала зірці сурогатна мати, яка народжувала 
Фейс. 

За словами інформатора, подружжя планує орен-
дувати цілий поверх у дитячій лікарні в Нешвіллі, 
щоб там минули пологи. Офіційну заяву Кідман нава-
житься зробити тільки тоді, коли малюки народяться 
і будуть удома. На те, що це може виявитися правдою, 
вказує той факт, що після похоронів батька у вересні 
Ніколь вже через тиждень повернулася в Нешвілл. Як 
вважає джерело, актриса не хоче від’їжджати далеко 
від сурогатної матері.

ПОМЕР ЛЕГЕНДАРНИЙ ПОМЕР ЛЕГЕНДАРНИЙ 
МУЗИКАНТ ДЖО КОКЕРМУЗИКАНТ ДЖО КОКЕР
radiosvoboda.org

Британський рок-блюз-соул музикант Джо Кокер 
помер від раку легенів на 71-му році життя. Це ста-

лося у неділю, 21 грудня, у США. Останні роки Кокер 
жив в американському штаті Колорадо на власному 
ранчо. Він став популярним після легендарного рок-
фестивалю у Вудстоку в 1969 році, де виступив зі своїм 
гуртом «Grease Band». У 2007 році Кокера було наго-
роджено Орденом Британської імперії. Його низький 
баритон вважається одним із найбільш упізнаваних 
голосів у світі рок-музики в останні десятиліття.

Для більшості слухачів Джо Кокер відомий за-
вдяки виконанню таких хітів, як «Woman to Woman», 
«N’oubliez jamais», «Unchain My Heart», «You Can Leave 
Your Hat On», «Now Th at the Magic Has Gone».

Упродовж своєї музичної кар’єри Джо Кокер ви-
пустив близько 40 альбомів.

ДЖОНІ ДЕПП ДЖОНІ ДЕПП 
ОДРУЖИТЬСЯ ОДРУЖИТЬСЯ 
НА НОВИЙ РІК?НА НОВИЙ РІК?
glamurchik.org

Схоже, що відомий актор Джоні Депп і акторка Ем-
бер Херд вирішили урешті-решт офіційно офор-

мити стосунки. Нагадаємо, що заручини пари відбули-
ся на початку 2014 року. Вони анонсували, що весілля 
не змусить себе довго чекати, проте далі слів справа 
не дійшла. 

А потім, після відомого всім інциденту, під час яко-
го Депп на сцені зганьбив поведінкою не тільки своє 
ім’я, а й ім’я нареченої, з’явилися чутки про те, що 
пара і зовсім на межі розриву. Принаймні західні за-
соби масової інформації постійно тиражували новину 
про те, що Ембер дуже незадоволена поведінкою Джо-
ні й навіть роздумує над тим, щоб покинути його. 

А тепер всі інсайдери стверджують, що Джоні й Ем-
бер готують щось «надзвичайне» на святкування цього 
нового року. Те, що Депп щороку влаштовує гучні гулян-
ня на своєму особистому острові, вже давно нікого не 
дивує. Проте зазвичай вони мали дуже неформальний 
характер. Цього ж разу гостям надійшли запрошення, 
в яких вказано доволі суворий дрес-код. Можливо, це 
не має нічого спільного з весільною церемонією, а пара 
просто готує незвичайне святкування Нового року. 

До речі, серед запрошених – такі відомі особистос-
ті, як Тім Бартон, Хелена Бонем Картер, Мерлін Мен-
сон, Стів Тайлер і багато інших.
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Сергій МАРТИНЮК

Щороку на новорічно-різдвяні свята я переглядаю близько двох 
десятків культових для мене стрічок. Як тематики «зимової», так 
і з настроєм, що вписується в ці тижні. Сьогодні – чотири з них. 
Дещо нове, а дещо з того, що встигло стати класикою.

«СЕКС НА ДВІ НОЧІ» 
(США, 2014)
Режисер: Макс Ніколс
Свіжа стрічка, повз яку я міг про-

йти й навіть не звернути уваги, але, 
на щастя своє, таки звернув. Під об-
горткою чергової молодіжної комедії 
простенького американського штибу 
автори фільму пропонують глядачу 
досить продумане, настроєво тепле 
та по-зимовому атмосферне кіно про 
пару незнайомців, які, ставши за-
ручниками снігової бурі, мали мож-
ливість за дві ночі ближче позна-
йомитися одне з одним… Про секс і 
зародження стосунків гарною мовою. Шикарно. Без перебільшен-
ня. Хоча, з першого погляду, абсолютно непретензійно. Точно знаю, 
що відтепер я звертатиму увагу на фільми, де знімається Аналі Тіп-
тон. А «секс…» раджу.

«БІЙЦІВСЬКИЙ 
КЛУБ» 
(США, 1999)
Режисер: Девід Фінчер
І щоб розбавити трохи солод 

описаного вище, фільм, який, як жо-
ден інший, повертає мене щоразу до 
реальності, до критичного мислен-
ня в житті, до чоловічості як такої. 
Фільм за книгою другого для мене за 
значимістю письменника Чака Пала-
ніка. Фільм з моїм улюбленим акто-
ром сучасності Едвардом Нортоном. 
У кожному з нас живе Тайлер Дарден 
і кожен з нас вирішує сам, як прожи-
ве це життя: змінюватиме світ, себе, інших чи поставить колоритну 
крапку з присмаком гліцерину. З «клубу» добре починати новий 
рік. Налаштування ще ті. Подивлюся і вам раджу!

«ЧАРЛІ 
І ШОКОЛАДНА 
ФАБРИКА» 
(США, 2005)
Режисер: Тім Бертон
Коли прилітаю в Дубно, не можу 

не подивитися ще раз в компанії 
свого восьмирічного брата історію 
про хлопчика-бідаку, який втрапляє 
на магічну шоколадну фабрику Віллі 
Вонки. Одна із найяскравіших казок 
у світовому кінематографі від ви-
знаного метра жанру Тіма Бертона. 
Картинки, фантазія, мораль, персо-
нажі – той випадок, коли направду 
абстрагуєшся. Фредді Хаймор, тала-
новитий хлопчина, на якого в майбутньому, і я в цьому чомусь за-
лізно певен, чекають дуже важливі й знакові ролі. Хто бачив, хто ні 
сумну і водночас життєствердну історію про сімейку Чарлі та його 
подорож на шоколадну фабрику, рекомендую в колі рідних пере-
глянути ще раз. На часі.

«ВІЧНЕ СЯЙВО 
ЧИСТОГО РОЗУМУ» 
(США, 2004)
Режисер: Мішель Гондрі
Фактурне американське кіно від 

француза Гондрі. Серйозний Джим 
Керрі, фаталістична Кейт Уїнслет, 
цнотливий Елайджа Вуд, нещасна 
Кірстен Данст, весь в собі Марк Руф-
фало… Класика, яку я дивлюся ста-
більно, і щоразу свіжі переосмислен-
ня ставлять з ніг на голову моє єство. 
Важко сказати й досі, про що фільм 
насправді – про любов чи про кос-
мічну самотність людини у всесвіті?.. 
Чи взагалі про щось набагато більш 
приземлене, що з дрібниць ситуативних формує полотно нашого 
життя?.. Фільм, що став знаковим для маргіналів 2000-х та увійшов 
у топові списки сучасних хіпстерів. Фільм, замішаний на до болю 
реальних речах і до солоду під язиком нестримних фантазіях люд-
ського у прагненні стати вищим від обставин, часу, долі. Смакуйте.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ «РІЗДВЯНІ КАНІКУЛИ»
К інець 90-х. Одні із 

найяскравіших моїх спогадів 
про новорічні святкування 

в колі сім’ї. Усе за традиціями совка, 
що стосується безпосередньо 
відзначення приходу року нового, 
і проведення року старого. 
Не вельми багатий стіл (Різдво 
мало прерогативу виключну) з 
обов’язковою присутністю олів’є, 
шампанського, мандаринів, 
шоколадних цукерок і навколо того. 
Ялинка зі старими як світ іграшками. 
Старенький телевізор, привітання 
гаранта, як щось вкрай урочисте, 
феєрверки за вікном, російські 
концерти і сон близько третьої. А 
ще фільми – до і перед – один із 
ключових життєствердних чинників 
мого дитинства.

Якщо батьки віддавали перевагу 
«Іронії...» та іншим класичним зраз-
кам радянського сінематографа, то 
ми з сестрою любили, що природно, 
«Один вдома». Хоча не гребували ним 
і батьки. Між тим, святкова стрічка, 
яка справді робила щороку мій пере-

Режисер: Джеремайя С. Чечік
(США, 1989)

дноворічний настрій і продовжує ро-
бити його нині – «Різдвяні канікули» з 
ексцентричним Чеві Чейзом. І річ тут, 
як і у випадку з іншими культовими 
фільмами «зимової» тематики, не в їх 

концептуальності, а в нас самих – в 
нашій вродженій ностальгії за часами 
дітвацької безвідповідальності, без-
турботності та мінімуму, який потрі-
бен був нам тоді для щастя. Життя з 
роками виростає в масштабах, мілію-
чи у вимірі людському, але має лиша-
тися щось, що нагадувало б нам про ті 
чудові, світлі дні…

Фільм Чечіка, перший в його ре-
жисерській практиці, став одним з 
небагатьох вдалих епізодів фільмогра-
фії американця. З помітніших можна 
виокремити «Бенні і Джун» з Джонні 
Деппом, «Месники» з Ума Турман та 
«Дияволіада» з Шерон Стоун розливу 
90-х. Далі серіали, серіали, серіали…

Сага про відпочинкові подвиги 
сімейки Грізволдів, які то катаються 
Америкою, то в Європу за яскрави-
ми враженнями вирушають, для мене 
один із найцікавіших комедійних ци-
клів у світовому кіно. Зокрема, через 
одіозну постать Чеві Чейза, не таку по-
мітну в 2000-х, але незамінну для коме-
дій 80-90-х. Його здатність знаходити 
в своїх персонажах золоту середину 
між комедійністю та трагізмом у сво-

єму роді унікальна. Одиниці 
комічних акторів здатні на 
подібне. Не можу не вио-
кремити серед акторів, за-
діяних у фільмі, колорит-
ного Ренді Куейда, який 
зіграв нахабного кузена 
з відбитою головою, – 
перфектно, шановні.

Так-от, різдвяні 
канікули сімейки 
Грізволдів нагаду-
ють славнозвісні американські гірки: 
ялинка, вирвана з корінням, що в ре-
зультаті згорає, двадцять тисяч вог-
ників на будинку, які відмовляються 
загоратися, білки в ялинках, снігові 
покатульки, ротвейлер кузена, сам 
кузен з сімейкою, тусовка різношер-
стих родичів. Ці та десятки, якщо не 
сотні інших курйозних ситуацій, які 
кожного наступного разу обіцяють 
повний крах свята. Кларк Грізволд 
робить усе можливе, щоб найтеплі-
ше родинне свято в році пройшло на 
рівні – він в цьому майже перфекціо-
ніст. Він вірить в ліпше, творить мрію,   
творить життя – все для рідних. А 

Одиниці 
атні на 
е вио-
ів, за-
орит-
який 

зена 
– 

хеп  пі-енд буде, якщо сильно захотіти.
Фільм як проекція мого не най-

щасливішого дитинства, але як ще 
одне дуже важливе нині нагадування, 
що навіть в найгірших ситуаціях мож-
на знаходити світлі пробіли. Головне 
– не втрачати в собі вогник дитячості, 
хай там що. Подивлюся й цьогоріч, і 
вам рекомендую!

Дописуючи свій відгук про улю-
блений «зимовий» фільм, випадково 
виявив, що на 2015-й заплановано 
прем’єру римейка на «канікули». Уже 
Расті Грізволд, як колись його батько, 
зробить усе можливе, щоб Різдво вда-
лося. Не без батька в кадрі. Побачимо!

ТОП-20 ФІЛЬМІВ 
РОКУ 2014-ГО
Чимало фільмів, які вийшли в прокат цьогоріч, 
переглянути я фізично не встиг, але з того, що встиг, свій 
персональний ретийнг найкращого сформувати можу.

1. «Ной»
2. «Люсі»
3. «Інтерстеллар»
4. «Небеса реальні»
5. «Любов за рецептом і без»
6. «Грань майбутнього»
7. «Френк»
8. «Поводир»
9. «Клас корекції»
10. «Париж: Місто мертвих»
11. «Звичайне серце»
12. «Якщо я залишусь»
13. «Черепашки-ніндзя»
14. «Я не повернусь»
15. «Секс на дві ночі»
16. «Кухар на колесах»
17. «Цього ранку в Нью-Йорку»
18. «Любов крізь час»
19. «Позбав нас від лукавого»
20. «Назустріч шторму»

РЕЙТИНГ
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Юрій КОНКЕВИЧ

ей рік став для вже майже 27-
річного Еріка Косміна Бікфалві 
фартовим: він забив найбільше 

голів, ніж будь-коли упродовж кар’єри, 
одружився, став батьком і дебютував 
за національну збірну. До всього, його 
команда реально претендує на місце 
в єврокубках, а вболівальники ладні 
носити Еріка на руках за яскраву 
гру та хороший, зовсім «незірковий» 
характер. 

Лідер сьогоднішньої «Волині» на-
родився в місті Карей, що недалеко від 
України, у футбольній родині, адже 
його батько (він рано пішов із життя) 
та дід були професійними футболіста-
ми. Вони й привели малого Бікфалві 
на стадіон. За світлий колір волосся 
і через свою позицію на полі Бікфал-
ві почали називати румунським Гуті. 
Утім, як пояснював сам Ерік, таке 
прізвисько йому дала одна румунська 
журналістка, якій він подобався.  

У «Волинь» Бікфалві потрапив 
влітку 2012-го після того, як у ру-
мунському гранді – бухарестському 
«Стяуа» – йому запропонували аж 
п’ятирічний контракт. Еріку такий 

варіант здався аж занадто довгим, а в 
Україні могли укласти трирічну угоду.

ЧАС ІТИ  І ПОВЕРТАТИСЯ
Еріка брали до Луцька «під євро-

кубки». Власне, а яким ще мотивом, 
окрім, звісно, фінансового, можна 
було затягти до «Волині» футболіста, 
який до цього регулярно грав за «Стя-
уа» у Лізі Європи та кваліфікації Ліги 
чемпіо нів? Анатолій Демяненко зби-
рав нову команду, й Еріку у ній про-
понувалася роль першої скрипки, яка 
могла і сама творити, і виконувати за-
вдання тренера в центрі поля. 

Не скажеш, що Бікфалві попервах 
даремне їв свій недешевий хліб у по-
передні два сезони. Були у «Волині» й 
перемоги «імені Бікфалві» – над «Чор-
номорцем» в Одесі та «Металістом» у 
Луцьку, були класні дальні «постріли» 
(«Металургу» в Запоріжжі), були про-
сто хороші матчі і схвальні відгуки 
преси. Але коли навесні 2013-го ко-

манді припинили платити, команда 
відповідно й заграла… 

У попередні два сезони були періо-
ди, коли вся гра «Волині» була повністю 
заточена на його вдалі дії у центрі поля, 
виконання стандартів та розрізні паси 
партнерам. Але Ерік часто травмував-
ся, і втрата румуна була критично важ-
лива для «Волині», адже він «в’язав» 
усі ланки команди між собою.

А ще «Волинь» фінансово тріща-
ла по швах. Однак Бікфалві двічі по-
спіль під час літнього міжсезоння, хоч 
із запізненням, але з’являвся в розта-
шування команди. 

Утім, Бікфалві не виносив сміття із 
хати, як це робили інші гравці. Мак-
симум на що скаржився Ерік, то це не 
на відсутність належної інфраструк-
тури у клубі, який прагне грати в єв-
рокубках. Бікфалві таки дограє свій 
контракт у «Волині», хоч і міг міль-
йон разів «звалити». Чи не яскравий 
приклад професійного відношення до 
клубу, який дає йому хліб?!

ШЛЯХ ДО ЛІДЕРСТВА
Отож, Ерік як міг, вів за собою ко-

манду, вряди-годи «стріляючи» фірмо-
вими ударами здалеку. Приміром, на 
«Донбас Арені» румун не залишив шан-
сів П’ятову у першому матчі 2012 року. 

Не сказати, що після повернення 
Кварцяного у Бікфалві все пішло, ніби 
по маслу. Тим більше, щоразу Бікфал-
ві доводилося підлаштовуватися під 
нову команду – влітку 2012-го Анато-
лій Демяненко збирав свій склад, вліт-
ку 2013-го Віталій Кварцяний взагалі 
залишився без десяти гравців основи, 
влітку 2014-го Еріку довелося присто-
совуватися до нового набору гравців 
центру поля, адже з команди з різних 
причин пішли чотири центрбеки та 
опорні півзахисники. Але щоразу ру-
мун давав цьому раду.

Вже за «ери Кварцяного» був гені-
альний пас Кінашу у Києві, який до-
зволив зачепитися за сенсаційну нічию 
з «Динамо», був гол ударом в падінні 
через себе в домашньому матчі проти 
«Таврії»… Але згодом відбувся просто 
таки дикий спад. Бікфалві не влучав у 
порожні ворота, не забив ключове пе-
нальті у Сімферополі «Таврії», відчува-
лося, що він психологічно здав… 

І тільки влітку цього року Кварця-
ному вдалося підібрати «ключика» до 
Бікфалві. Й Ерік Космін заграв! Мож-
ливо, тому, що почав робити на полі 
передусім те, що любить найдужче – 
атакувати, загрожувати, бити по воро-
тах. Плюс – ближче до Еріка перевели 
не самого поганого «заряджаючого» – 
Матея. Флорентін знайомий з Еріком 
ще по грі зі «Стяуа». Часто матчі «Во-
лині» перетворювалися на румунські 
бенефіси. Власне, бенефісом Бікфалві 
стала вся перша частина нинішньо-
го чемпіонату. Румун влучав здалеку, 
клав штрафні, грав на випередження, 
добивання – забив так, як це мусять 
робити форварди, з якими у Кварця-
ного були проблеми.

НЕТИПОВА «ЗІРКА»
Поведінка Бікфалві у Луцьку була 

нетиповою як для «зірки». Після ви-
граного матчу він надавав перевагу 

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО БІКФАЛВІ
• «Десятий» ігровий номер Еріка у «Воли-
ні» закріпився за ним ще з юності. Крім 
того, румун довгий час грав у себе на 
батьківщині під номером 26 – це день 
народження його колись подружки, а те-
пер дружини Аліни (26 червня).

• Незвичне хобі румуна – малювання. 
Дуже гарно вмів це робити і тато футбо-
ліста. Ерік не віддає перевагу якомусь 
одному стилю чи жанру – це може бути 
і живопис, і навіть ікони. У його колекції 
більше 50-ти робіт. 

• На лівій руці Бікфалві – велике тату. На 
ньому зображено його маму Елізабет і 
трьох хлопчиків – Еріка з братами Ма-
ріушем і Даніелем, батька та дідуся. Над 
батьком – три ангелочки-сини. 

• Довгий час румунська преса припису-

вала Еріку… скандинавські корені. Все 
це через довге світле волосся, яке мав 
гравець у юнацькі роки. Згодом журна-
лісти самі й спростували цю вигадку. 

• Бікфалві народився в один день із ле-
гендою румунського футболу Георгом 
Хаджі – 5 лютого, але із різницею у 23 
роки. Якийсь час Хаджі був тренером 
Еріка у «Стяуа» і ставив його в основно-
му складі. 

• Бікфалві нині є четвертим в рейтингу 
кращих бомбардирів «Волині» у прем’єр-
лізі – 18 голів у 60 матчах. Першим у ньо-
му Василь Сачко – 40 голів в еліті україн-
ського чемпіонату. На другому-третьому 
місцях нинішні тренери лучан Володи-
мир Мозолюк і Володимир Дикий – 25 і 
23 голи. 

Скандальний рік скандально й закінчився – забігом 
вболівальників Волині за арбітром Кутаковим
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домашній обстановці, аніж нічному 
клубу. «Мовчун», – так якось охарак-
теризував Бікфалві Кварцяний. 

Попри те, що наразі і попереду в 
нього кращі роки кар’єри, Ерік вже 
задумується про життя після футбо-
лу. Два роки тому він отримав диплом 
факультету туризму і комерції, але на-
разі не пов’язує своє подальше життя 
із комерцією. Тим більше, що 2015-й 
може також стати «його» роком. 

Бікфалві довго йшов до націо-
нальної збірної. Свого часу Ерік був 
капітаном «молодіжки», і дивно було 
бачити, що його ігнорував Віктор Пі-
цурке. Можливо, саме контракт із 
«Волинню», будемо відверті, не най-
сильнішим клубом УПЛ завадив на 
якийсь час кар’єрі Бікфалві у збірній. 

Певний час Ерік навіть роздавав 
інтерв’ю про мрію заграти за націо-
нальну збірну Угорщини. Чи то в та-
кий спосіб провокував тренерів своєї 
збірної звернути на себе увагу, чи то 
направду хотів брати угорське грома-
дянство.

Хай там як, але коли румуна «про-
рвало» в Україні, у румунів змінився 
тренер збірної, й аванси Еріку та Ма-
тею у пресі роздав дуже авторитетний 
в країні Мірча Луческу, Бікфалві таки 
запросили до збірної й випустили на 
півгодини в домашньому спарингу 
проти Данії. 

Така додаткова «засвітка» була тіль-
ки на руку «Волині» й агенту Еріка, які 
дістали можливість вигідно продати 
гравця в інший клуб. Вже у лютому 
Бікфалві міг укласти контракт із но-
вим клубом, адже його угода з «Во-
линню» закінчується у липні 2015-го. 

* * *
Нині тривають його перемовини 

із «Дніпром». Не все там йде, як по 
нотах, але приємно було б все ж іще 
побачити гру Еріка в Україні, адже він 
був нетиповим легіонером у «Волині». 
Щось на кшталт «волинян» Леандро чи 
Шикова, які, крім того, що приїздили 
заробляти в Україну гроші, щиро лю-
били цю країну та її вболівальників.

Юрій КОНКЕВИЧ

Це був такий футбольний рік, що 
власники клубів були готові їсти 
олів’є вже у вересні, аби тільки 
2014-й швидше закінчився. Після 
такого скандального, важелезного і 
непередбачуваного року футбольних 
фанатів уже ніщо не здивує, навіть 
2015-й футбольний рік :)))

«Хроніки» пригадали, яким подіям у 
нашій «грі мільйонів» вони дивувалися 
торік…

МИ РАДІЛИ
 Фанатський рух під час Революції 

Гідності ухвалив рішення про припи-
нення ворожнечі. Впродовж 2014-го не 
зафіксовано жодного прояву агресії на 
стадіонах країни, навпаки фанати не-
примиренних колись команд влаштову-
вали спільні акції солідарності. 

 Команди з Донбасу – «Іллічівець», 
«Зоря» і донецький «Металург» – поча-
ли відбирати очки в «Шахтаря».

 Клуби стали більше довіряти 
своїй молоді, а не легіонерам. Яскравий 
приклад цьому – київське «Динамо», яке 
до того ж із приходом Реброва почало 
одужувати. 

 За місце в Лізі Європи борються 
відразу 7 клубів.

 На «Арені Львів» почали регуляр-
но грати у футбол – крім збірної, свої 
матчі в чемпіонаті та єврокубках грав 
«Шахтар», «Металіст» та одного разу – 
«Дніпро».

 Українські гравці почали активно 
їхати за кордон, а не сидіти в клубах на 
хорошій зарплаті.

 Гравці і тренери почали боротися 
за свої права і публічно вимагати виплат 
заборгованого.

 «Олімпік», донецький клуб-
новачок із найскромнішим в УПЛ бю-
джетом, бореться за місце в єврокубках. 

 У європейському топ-чемпіонаті 
– німецькій Бундеслізі – з’явився укра-
їнський тренер – Віктор Скрипник.

МИ ПЛАКАЛИ
 Майже одночасно УПЛ відмінила 

матч «Металіст» – «Чорноморець» через 
загрозу терористичного акту, а ФФУ 
попросила УЄФА проводити в Харкові 
єврокубки… 

 За результатами минулого чемпі-
онату з Прем’єр-ліги ніхто не вилетів, 
а претенденти на підвищення з першої 

ліги почергово відмовилися грати у 
елітному дивізіоні.

 З вуст одного з керівників «Кар-
пат» ми дізналися, що офіційна зарп-
лата гравця УПЛ в команді «Карпати» 
може складати 5 тисяч гривень, а його 
преміальні – у 20 разів більше. 

 На стадіоні «Арена Львів», який 
обійшовся державі у 3 млрд грн не грає 
місцева команда. «Карпати» у Львові 
збирають менше глядачів, ніж принци-
повий суперник «Шахтар», який тимча-
сово переїхав з іншого кінця країни. 

 Керівником «Говерли» є 22-річний 
син його власника. 

 Формат чемпіонату 2014-15 рр. і 
кількість його учасників визначився за 
2 дні до старту. 

 Щоб скоротити зарплатну відо-
мість, «Карпати» виставили на транс-
фер майже увесь основний склад. 

 41-річний власник «Олімпіка» Ва-
дим Гельзін, який раніше ніколи не грав 
у футбол професійно, виходить на поле 
у вищому дивізіоні і забиває у ньому 
голи. 

 Віце-президент федерації фут-
болу Попов порівняв президента ФФУ 
Конькова із Муамаром Каддафі і зали-
шається працювати з ним надалі. 

 Власник «Металіста» Сергій Кур-
ченко перебуває у міжнародному роз-
шуку й продовжує буцімто фінансувати 
команду.

ЦЕ СТАНЕТЬСЯ У 2015-МУ. 
«ХРОНІЧНИЙ» ПРОГНОЗ

Федерація футболу України отримає 
нарешті нового очільника, і в керівному 
органі «гри мільйонів» відбудеться дов-
гоочікуване перезавантаження. 

Безгрошів’я, хронічні невиплати 
зарплат, численні судові суперечки, 
спровоковані невиконанням контрак-
тних зобов’язань, змусять клуби вкотре 
переглянути власні бюджети. Нас очікує 
і зниження зарплат у футболі, новий ви-

ток відтоку легіонерів і певне зниження 
якості гри. Виживуть ті команди, ме-
неджмент яких ухвалить кардиналь-
не рішення про потребу в існуванні 
команди, а згодом почне створювати 
опції для заробляння грошей на фут-
болі. Не виключено, що цей процес від-
буватиметься на поті і крові багатьох 
команд – вболівальники муситимуть 
змиритися зі смертю кількох клубів із 
гучним ім’ям або ж із їхнім істотним 
пониженням у класі. 

До національної збірної все частіше 
запрошуватимуть гравців із так званої 
периферії – Михайло Фоменко вико-
ристовуватиме не тільки виконавців із 
грандів. Ця тенденція започаткувалася 
у минулому році і зміцниться у 2015-му.

РІК ЕРІКАРІК ЕРІКАЦ

НЕ СУМУЙ, КРИХІТКО, ЦЕ – УПЛ-2014!
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А ЯК ТАМ СПОРТ У 2014-МУ?А ЯК ТАМ СПОРТ У 2014-МУ?
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

елегкий для країни 2014-й 
рік видався важким і для 
вітчизняного спорту. 

Культура та спорт завжди 
фінансуються за залишковим 
принципом, а коли суверенітет 
держави під загрозою, яка може 
бути мова про спортивні амбіції. 
Попри всі негаразди, досягнень 
у цій галузі наша область має 
чимало. Були цього року й 
нагороди рівня олімпійських, 
і багато медалей світових та 
континентальних чемпіонатів, а 
всі успіхи наших спортсменів на 
товариських та всеукраїнських 
турнірах навіть не злічити. 

Газета «Хроніки Любарта» 
пропонує разом згадати 
найяскравіші моменти цього 
року. Ми не претендуємо на 
100-відсоткову об’єктивність, 
але хочемо наголосити на тому, 
що вже без сумніву увійде у 
спортивну історію.

НАШІ ГЕРОЇ
2014-й рік для борчині Юлії Ткач-

Остапчук став успішним на всіх фрон-
тах. Після народження сина Юлія вже 
за лічені тижні взялася до тренувань. 
Весною спортсменка зачислила до 
свого активу «бронзу», що вже є по-
двигом... Далі було більше. На Чем-
піонаті світу зі спортивної боротьби, 
що відбувся в серпні у Ташкенті, у 
ваговій категорії до 63 кілограмів ви-
хованка Анатолія Мілєхіна принесла 
Україні медаль найвищого ґатунку. Це 
досягнення у вересні стало найвищим 
серед усіх українських спортсменів в 
олімпійських номерах програми. Тому 
Ткач, яка на змаганнях виступає зі 
своїм «старим» щасливим прізвищем 
Остапчук, стала найкращою спортс-
менкою країни у вересні.

Страшним сном для росіян став 
виступ наших паралімпійців у Сочі 
2014 року. В той час, коли Україна 
здригалася від революційних подій, 
наша збірна здобула 25 медалей. Так, 
Україна на XI Паралімпійських зи-
мових іграх у місті Сочі стала чет-
вертою. Свій внесок зробила й во-
линська лижниця, біатлоністка Юлія 
Батенкова-Бауман. Вона виборола 
чотири медалі: три «срібла» й одну 
«бронзу». Тренується спортсменка 
під керівництвом заслуженого пра-
цівника фізичної культури та спорту 
України, начальника Волинського 
регіонального центру фізичної куль-
тури і спорту інвалідів «Інваспорт» 
Володимира Гащина. За цілу кар’єру 
у Юлі назбиралося  вісім срібних і 
п’ять бронзових медалей з Паралім-
пійських ігор різних років. Єдине 
про що мріє спортсменка – «золото» і 
мир в її рідній Україні, а ще у Криму, 
звідки вона родом. «Ми протестува-
ли як могли: виходили з українським 
прапором, футболками та вигуками 

Максим Богдан побив 
національний рекорд, 
що тримався шість років

«Волиньбаскет» знову в грі Яна Беломоїна – мабуть, найкраща велогонщиця Волині

Юлія Ткач-Остапчук народила сина і стала чемпіонкою світу

Юлія Батенкова-Бауман 
збирала медалі в Сочі, поки 
її рідний Крим захоплювали 
зелені чоловічки

Н

«за мир». Нас за це попереджали ро-
сійські організатори та погрожували 
дискваліфікувати, втім це була наша 
позиція», – прокоментувала спортс-
менка події у Сочі.

Луцька велогонщиця Яна Беломо-
їна, яку частіше можна побачити на 
сторінка світової спортивної преси, 
ніж на рідних волинських дорогах, 
стає третьою у рейтингу газети «Хро-
ніки Любарта». Беломоїна практично у 
всіх етапах молодіжного Кубку світу з 
маунтінбайку була в призерах. Їй під-
корювалися звивисті плаї Чехії, Фран-
ції, США, Німеччини, Канади... Тепер 
Яна мріє про Олімпіаду. А у 2015-му 
доведеться обмежитися участю у пер-
ших в історії Європейських Олімпій-
ських іграх.

Стабільно успішна – така ха-
рактеристика підходить волинській 
важкоатлетці Надії Миронюк. 2014-й 
рік вихованці Миколи Авраменка та 
Миколи Миронюка приніс бронзову 
медаль на Чемпіонаті Європи в Тель-
Авіві та перемогу на Кубку України. 
Тепер на заслуженого майстра спорту 
очікують непрості роки підготовки до 
Олімпійських ігор.

Найсильнішою каратисткою сві-
ту гілки кіокушинкайкан стала жи-
телька Ківерцівського району Оль-
га Лещук. На шляху до перемоги в 
четвертому ваговому чемпіонаті, що 

відбувся у південноафриканському 
місті Дурбан, волинянка провела три 
бої. Цікаво, що у фінальній сутичці 
вона перемогла австралійку Шаннін 
Джонстон Вард. Саме представниця 
«Зеленого континенту» вибила Оль-
гу на півфінальній стадії на минуло-
му ЧС, що проходив два роки тому 
в Японії. Карате Ольга займається 
більше десяти років і на кожне трену-
вання їздить з рідного села до Луцька 
більше 30 км в день. Зараз дівчина 
задумується над відкриттям власної 
тренерської практики. 

Найуспішніше серед усіх легко-
атлетичних дисциплін на Волині роз-
винене метання. На цій ниві славу 
області приносить Максим Богдан. 
Його головне досягнення року – пере-
мога на Кубку Європи у Лейрії (Пор-
тугалія). Максим Богдан при метанні 
списа встановив новий національний 
рекорд України, адже снаряд після 
однієї зі спроб спортсмена опинився 
на позначці 83,41 метра. Попередній 
рекорд протримався шість років. 
Максим також виборов «бронзу» на 
командному Чемпіонаті Європи, що 
відбувся в німецькому місті Браун-
швейзі.

Сімейний тандем Анатолія та Ва-
дима Гречків у турецькому Кемері здо-
був не одну нагороду. Вадим Гречко, 
що виступав у ваговій категорії 82,5 

кілограма, став чемпіоном Європи з 
пауерліфтингу та посів друге місце на 
Чемпіонаті світу з цього ж виду спорту. 
Тоді ж він встановив чотири рекорди 
України у присіданні, жимі, становій 
тязі та сумі триборства. А його батько 
Анатолій став другим на Чемпіонаті 
світу з жиму лежачи та на Чемпіонаті 
Європи з пауерліфтингу. Також Ана-
толій Гречко завоював «бронзу» на 
чемпіонаті світу з пауерліфтингу та на 
чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед 
ветеранів. Сім’ю силачів вже багато 
років тренують наставники-викладачі 
Олег Хом’як та Наталія Хом’як. У 
2015-му році сімейство Гречків має на-
мір взяти ще й медалі Всесвітніх ігор, 
які відбудуться в Сеулі.

Цього року ще одна учениця за-
служеного тренера України з пауер-
ліфтингу Олега Хом’яка мала значні 
здобутки. Волинянка Ірина Вороб-
йова, змагаючись у ваговій категорії 
до 63 кг, на Чемпіонаті України з па-
уерліфтингу посіла третє місце у сумі 
триборства і стала майстром спорту. 
За останні 20 з лишком років Ірина 
стала першим майстром спорту Укра-
їни з цього виду спорту у Волинській 
області серед здорових спортсменів.

Акробатична група у складі Дани 
Карпович, Софії Ткачук та Устини Ко-
цепули на Чемпіонаті світу зі спортив-
ної акробатики у Франції зайняли чет-

верте місце. Конкуренцію лучанкам в 
Парижі склали 35 кращих трійок світу 
цього віку. Підготувала спортсменок 
до світової першості заслужений тре-
нер Олена Кришпінович.

КОМАНДИ, 
ЩО РЕПРЕЗЕНТУЮТЬ 
ВОЛИНЬ
А от у ігрових видах спорту цього-

річ спостерігається явний спад. Най-
болючіше фінансова криза вдарила по 
БК «Лучеськ-Університет». Підопічні 
Дмитра Чайковського ледве дограли 
чемпіонат Вищої ліги і до останнього 
не здогадувалися чи заявляться во-
сени на новий сезон. Але знайшовся 
спонсор, який за тиждень до старту 
турніру відродив команду зі старою 
брендовою назвою «Волиньбаскет». 
Поки команда лише зігрується, і ви-
мушена робити це у регулярних мат-
чах, адже у неї не було міжсезонних 
зборів.

Найуспішнішим волинським бас-
кетболістом, на нашу думку, цього 
року став захисник Едуард Федчук. 
Зимою лучанин догравав останні 
матчі в історії тепер неіснуючого се-
вастопольського «Муссону», потім 
допомагав «Лучеську» завершити 
сезон. А з нового сезону Федчук пе-
рейшов у суперлігову львівську «По-
літехніку».

Волейбольна  дружина «Конти-
ніум-Волинь-Університет», на жаль, 
ні у минулому сезоні, ні у цьому не 
показує динаміки зростання. Під-
опічним Богуслава Галицького весною 
забракло декілька очок, щоб потра-
пити в омріяну «четвірку». А у грудні 
перед перервою лучанки зіграли два 
відверто невдалих тури з конкурен-
тами за потрапляння у «Фінал чоти-
рьох». Цього сезону це завдання їм 
фактично нереальне. Цьогоріч при-
пинив існування і фарм-клуб лучанок 
«Континіум-Ковель», який за два сезо-
ни свого недовгого існування вигравав 
золоті нагороди жіночої «вишки».

Ніби і з хорошим результатом, та 
з великим «але» пішла на зимову пе-
рерву «Волинь» Віталія Кварцяного. 
Скандал навколо гри з «Металістом» 
не дає можливості робити якусь оцін-
ку чи прогноз для команди. Правда, у 
волинян з’явився новий лідер – Ерік 
Бікфалві – найрезультативніший бом-
бардир першого кола Прем’єр-ліги. І 
на цей раз волиняни не хочуть від-
пускати талановитого румуна, який 
переріс рівень Луцька, безплатно. 
Скільки ж Кварцяний може роздаро-
вувати свої таланти? Останні тижні 
Еріком активно цікавляться «Дніпро» 
та «Шахтар».

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Так прожила Волинь спортивна 

2014-й рік. Звертаючись до спортсме-
нів, що не потрапили до нашого дай-
джесту, просимо не ображатися. Для 
вас це повинно стати ще одним стиму-
лом, щоб наступний спортивний рік 
провести яскравіше, видовищніше та 
результативніше. Красивих перемог 
вам у новому році!
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АНЕКДОТИ

СУДОКУ

ПРАВИЛА
Ігрове поле складається з квадрата розміром 
9×9, розділеного на менші квадрати із 
стороною 3×3 клітинки. Таким чином, все 
поле налічує 81 клітинку. У деяких з них вже 
на початку гри розташовані числа (від 1 до 
9). Залежно від того, скільки клітинок вже 
заповнено, конкретну судоку можна віднести 
до легких або складних.
Мета головоломки – треба заповнити 
вільні клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб 
у кожному рядку, в кожному стовпці і в 
кожному малому квадраті 3×3 кожна цифра 
зустрічалася лише один раз. Правильна 
головоломка має лише одне рішення.

  
Дмитро Кисельов у прямому ефірі: 

«Ціна долара постійно змінюється. До-
лар – найбільш нестабільна валюта сві-
ту».

  
– Буратіно! Ходімо купатися!
– Дякую, Мальвіно, але я боюся по-

тонути.
– Дурненький! Ти ж дерев’яний!
– Рубль теж так думав.

  
Тепер у Росії знають: безплатний 

Крим буває тільки в мишоловці.
  

– А чого це рубль так ковбасить?
– Він зліз із нафтової голки!

  
Путін на селекторі:
– Дмитре Анатолійовичу, зайдіть на 

хвилинку.
Через кілька хвилин двері зрива-

ються з петель після удару ноги, і в ка-
бінет вривається Дмитро Анатолійович 
Ярош. 

  
– А у вас є якісь новорічні знижки?
– Так, ось ці товари не подорожча-

ли.
  

Чоловік без дружини – це як дуб без 
дятла.

  
Коли рубль упаде в ціні до 200 за 

долар, його так і називатимуть – «двох-
сотий».

  
Після того як молодша донька Х…а 

Катя вийшла заміж за Юн Джун Вона, її 
прізвище тепер Путіна-Вон. 
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СХІДНИЙ  ГОРОСКОП  НА  2015  РІК

Ж ТРАНЗИТНИЙ ПАСАЖИРОлесь ГАВРИЛОВ

ив собі, наче в Бога за пазухою, 
біля України. При Україні. В Україні. 
Одне слово, кримський був, з Керчі. 

Ішачив на київську хунту в місцевому НДІ. 
Отримував середню «получку» в 300 баксів. 
Наїжджали ще «бендеровці» влітку на дачу 
тещину, привозили по тисячі за сезон – ми 
їм наші руїни зі щурами і розкладачками 
здавали. 
Після Майдану прибігли «зелені» ввічливі 
гуманоїди, пообіцяли, нах, комунізм – по 
п’ять сотень «зелених» на рило за місяць і 
«товарняки» московських бабусь з внуками 
улітку на пляжі. Замість цього сказали 
повісити свій прапор на мерію і навчитися 
«окать, когда на русском разговариваешь».
Я щасливий. Тепер заживу, наче москвич, 
чьо там. Завезли російські рублі, CD-диски із 
старим гімнОм, плакати з Путіним, Депардьє і 
Міхалковим. 
Ніби все в шоколаді, хоч «Рошен» уже 
й заборонений, а піво в ларьках тільки 
«Клинське». Люди навколо тебе отямлюються 
від української окупації. 
А ж тут янкі і стара німецька кляча 
запроваджують санкції. Через півроку нафта 
і рубль падають з Ведмідь-гори, і до тебе 
доходить, що середня зарплата в тебе вже 
не 500 баксів, навіть не 300, а 250… І це якщо 
вірити мудаку Аксьонову. 
Настає літо 2015-го. Долар перевалив за 
сотню рублів, на хавчик ціни московські, на 
нерухомість – гейропські. Херсонські кавуни 
ніхто не везе, кримський виноград нічим 
поливати. Білоруси не пруться з картоплею 

через два кордони, бендеровці – горда 
сволота – самі давляться дерунами. 
Взагалі українці на принцип пішли. Мало 
того, що в наші клуні не їдуть, то ще й росіян 
у Львів і в Одесу переманюють.
Твій НДІ «велика земля» закрила – навіщо 
плодити конкурентів московським 
інститутам? Твої нові співвітчизники на свою 
нову «землю обітовану» не поспішають, 
від минулорічних бійок на Керченській 

переправі відійти не можуть, зализують рани, 
отримані в кількатижневих чергах. 
Виходиш на пірс, дивишся на море і з жахом 
розумієш, що не тільки літаки, а навіть чайки 
не залітають в Крим. «Мєжду тучамі і морєм 
гордо рєєт буревеснік…»
Але ж і звалити з цієї закритої від світу 
клоаки непросто. Український паспорт ти 
в «Руську весну» благополучно спалив у 
п’яному шаленстві шовіністичних приколів. 

Варіанти Мурманська, Венесуели, Гондурасу 
й Абхазії тобі не посміхаються, а європейські 
посольства дивляться на твою кримську 
прописку і по візи посилають подалі, тобто у 
свої київські представництва.
На залишках морально-вольових зусиль ти 
проходиш Крим, Рим та мідні труби і їдеш 
відновлювати паспорт до столиці своєї 
колишньої батьківщини. Щоб бандерівські 
провідниці не з’їли тебе дорогою, кутаєшся 
у вагоні в синьо-жовтий прапор, позичений 
в знайомого татарина. 
У Києві тобі повертають паспорт з 
порожньою сторінкою в графі «прописка». 
За тобою на табло висвітлюється номер 
людини, яка за тобою займала. Він також із 
кислою фізією, також кримчанин. 
Тиняєшся містом, вбиваєш час до потяга. 
Навколо гуляють дівчата у вишиванках, 
у дитячих возиках українські прапорці. 
Бачиш усмішки закоханих, чуєш колядки 
і «Ще не вмерла…» Працюють магазини, 
в яких є харчі, нехай і дорожчі, ніж рік 
тому. Шпрехають туристи. На Майдані 
біля монументу загиблим горять свічки, 
розвіваються прапори. Життя триває 
навколо твоїх страхів.
І тут, в обителі ненависної хунти, до тебе 
доходить, який ти лох і як православненько 
тебе розвели. Знаходиш у кишені затерту 
українську копійку, загадуєш бажання і 
кидаєш її у фонтан… 

ЩУР (МИША)ЩУР (МИША)   
Роки народження: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996
Олесь Санін (30 липня 1972 р.)
Знімете продовження свого бестселера і пожинатимете 
плоди минулих вдалих проектів. Засиджуватися на Парнасі 
не варто – не забувайте про те, що потрібно постійно під-
тримувати добрі стосунки з колегами, друзями і родичами. 
Стосунки з Вівцями і Козами приятельські – залучите ко-
гось з них до своїх починань. 

БИК (КОРОВА)
Роки народження: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997
Василь Слапчук (23 грудня 1961 р.)
Не скажемо, що рік обіцяє бути легким, оскільки коли на-
вколо стільки туги й смутку, Бики і Корови зазвичай не 
радіють. Але свою частку приємних емоцій вхопите. Як і 
раніше, вас порадують новини із професійної сфери.  Сто-
сунки з Вівцями і Козами будуть тужливо-романтичними. 

ТИГР
Роки народження: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998
Богуслав Галицький (3 червня 1950 р.)
Гороскоп радить не робити непередбачених великих ви-
трат, бо є ризик втратити повністю всі заощадження. Ваші 
підопічні самі знають, що робити, тому бережіть нерви. Не 
варто довіряти малознайомим людям, оскільки вони мо-
жуть виявитися шахраями. Стосунки з Вівцями і Козами 
спортивні – хтось з них буде на прийомі, інші – на подачі. 

КРОЛИК (КІТ)
Роки народження: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999
Сергій Мартинюк (Колос) (28 грудня 1987 р.)
Рік Братства Кільця: вас спробують окільцювати, пройдете 
сім кіл творчого пекла, від роботи життя малюватиме кола 
під очима. Але Кролики з притаманним їм здоровим пофі-
гізмом тільки пускатимуть цигаркові кола на всі ці дрібниці 
життя.  Стосунки з Вівцями будуть підкреслено еротичні. 

ДРАКОН
Роки народження: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 
Дмитро Мельничук (8 листопада 1976 р.)
Не доведеться переживати за свої фінанси, оскільки фор-
туна перебуватиме завжди на вашому боці і впродовж 
року не відвернеться ні на хвилинку. Гратимете суто го-
ловні ролі. Стосунки з Вівцями і Козами – вогнедишні, з 
легкою хмарністю проблемного диму. 

ЗМІЯ
Роки народження: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 
Віталій Кварцяний (19 липня 1953 р.)
Вас очікують досить серйозні стресові ситуації. Часто 
виникатимуть сварки на «рівному місці». Східний ки-
тайський гороскоп–2015 не радить цього року складати 
глобальні плани, оскільки доведеться планувати свій що-
денник з урахуванням раніше сформованої ситуації.
Стосунки з Вівцями і Козами складатимуться за правила-
ми східної деспотії.

КІНЬ 
Роки народження: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002
Андрош Бідзіля (15 грудня 1942 р.)
Коники мусять бути дуже уважними та обережними 
впродовж усього року. Найкраще відмовитися від участі 
в сумнівних заходах, аби не погубити підкови удачі, варто 
присвятити більше часу спорту і стежити за своїм хар-
чуванням – ще один такий ваш рік, і всі їстимемо тільки 
траву й сіно. Із Вівцями і Козами стосунки розвивати-
муться парнокопитно.

ВІВЦЯ (КОЗА) 
Роки народження: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
Ігор Павлюк (1 січня 1967 р.)
Цей рік – ваш, тому удача супроводжуватиме практично у 
всіх починаннях, при цьому багато хто із вас зможе здобути 
бажану гармонію. Музи натхнення прилітатимуть у вигляді 
м’якеньких Овечок і теплих Кізочок. А от давні приятелі-
«МУЗики» продовжуватимуть міцну чоловічу дружбу.

МАВПА
Роки народження: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Яна Беломоїна (2 листопада 1992 р.)
На довгий час можна буде забути про проблеми і непри-
ємності, але й повністю розслаблятися зірки не радять, бо 
доля може бути непередбачуваною, наче шпиці й гума у 
колесах вашого життя. Утім це найкраща нагода показати 
себе красиву світові.  Із Вівцями і Козами кататиметеся на 
одному байку. 

ПІВЕНЬ (КУРКА)
Роки народження: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Василь Зінкевич (1 травня 1945 р.)
Повернетеся на люди, якщо подолаєте страх перед новими 
технологіями і довіритеся своєму таланту. Рік обіцяє Пів-
ням і Куркам цілком успішний і благополучний період. Усі 
проекти, за які будете братися, виявляться успішними і при-
несуть прибуток – матеріальний та духовний.  Стосунки з 
Вівцями і Козами будуть патримоніально-корисливими.

СОБАКА 
Роки народження: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
Галина Конах (21 жовтня 1982 р.)
Вам буде тісно на власній кухні, тому розіб’єте стіни і 
виступатимете у більш просторих студіях. Щоб уникну-
ти неприємностей, східні астрологи радять уважно об-
мірковувати кожну свою ноту, а також не варто намага-
тися жартувати зі здоров’ям. Стосунки із Вівцею будуть 
прохолодно-доброзичливими.

КАБАН (СВИНЯ) 
Роки народження: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
Юлія Батенкова-Бауман (20 вересня 1983 р.)
Перестріляєте всі свої проблеми і наздоженете грошового 
мішка, який допоможе втілити плани на майбутнє. Однак 
домогтися успіху вийде тільки в тому випадку, якщо самі 
Кабанчики докладуть чимало зусиль для досягнення по-
ставлених цілей. Із Вівцями і Козами дружитимете, але 
тільки за межами стрільбища.
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