СИЛА ГРОМАДИ

ВАГІТНІ
ПЕРЕМОГЛИ
ЧИНОВНИКІВ

ОБУРЕНІ ТАЄМНИМ
НАКАЗОМ УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЖІНКИ ДОВЕЛИ СВОЮ
стор.
ПРАВОТУ

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ
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КУТаков для
КОНЬКОВА

стор.

«ЛОМАТЬ –
НЕ СТРОИТЬ!»

МІСЬКІ РЕАЛІЇ

ЛУЧАНИ ОБІЦЯЮТЬ ІЗ ВИЛАМИ
ЗАХИЩАТИ ПАРК І СПОРТИВНЕ ПОЛЕ

стор.

8-9

ПРИВІТ, СВІТ

7

ДІТИ-ДІТИ, КУДИ ВАС ПОДІТИ?

АМЕРИКАНСЬКА
МРІЯ: ВИХІД ІЗ ЗОНИ
КОМФОРТУ
Кажуть, що в людини має бути
мрія. А ще кажуть, що вона, мрія
та, не має бути здійсненною,
бо тоді життя втратить сенс.
Ніби тунель зі світлом у кінці.
Йдеш ним довго-довго, а світла
наздогнати не можеш, хоча й
прагнеш. Це стимул не опускати
рук і постійно рухатися
вперед.
стор.

13

НАШ САДОК
ЗА НАШІ ГРОШІ

Луцький ДНЗ № 25, що на вулиці Чехова, у 90-ті роки підпав під сумнозвісне скорочення міських дитячих садочків. А їх за часи незалежності країни ставало менше приблизно на один за рік. Цьому закладу та людям, які живуть поблизу, ще пощастило: «Малятко» не
закрили повністю, але відчутно «підрізали» ціле крило. Один з трьох
корпусів дитячого садочка № 25 на тривалий час віддали в оренду
для потреб міськвідділу Пенсійного фонду України.
стор.

9
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УВЕЧЕРІ ГРОШІ – ВРАНЦІ ВІЗА

ВОЛОНТЕРИ

ПОЛЬСЬКЕ КОНСУЛЬСТВО У ЛУЦЬКУ
ЗАПРОВАДЖУЄ ПЕРЕДОПЛАТУ ПО
ВІЗОВИХ ЗАЯВАХ

ТІ, ХТО РОБИТЬ
ДОБРІ СПРАВИ

Форум волонтерів відбувся у Луцьку. Його організаторами стали Центр волонтерів «Довіра» Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки в партнерстві з благодійним фондом Ігоря
Палиці «Новий Луцьк», повідомляють «Волинські новини».
Волонтерський рух нині зазнав змін. Адже зараз
без волонтерів немислима ані допомога військовим,
ані допомога людям з особливими потребами. Щороку
в Східноєвропейському національному університеті
відбувався підсумковий форум, де студенти розповідали про свою роботу і ділилися досвідом.

Фото volynnews.com

15

«Волинські студенти активно долучаються до волонтерського руху. Цей захід дає змогу активізуватися
щодо такої діяльності. У зв’язку з нинішніми подіями
волонтерство набуває інших обертів, бо ця людина –
не просто доброволець, а важливий об’єкт в суспільстві. Такими заходами ми хочемо підкреслити їх важливу місію. Аби студенти знали про нашу діяльність.
На захід ми запросили людей, які підтримують центр,
залучають до реалізації програм. Наприклад, спільно з
фондом Ігоря Палиці «Новий Луцьк» наші волонтери
реалізували програми «Подаруй дитині вишиванку» і
«З добром у серці», – повідомила керівник Центру волонтерів «Довіра» Людмила Потапчук.
Студенти розповідають, що в університеті діє Школа волонтерів під керівництвом Надії Корпач. На початку навчального року першокурсників знайомлять з
діяльністю Центру «Довіра», волонтерськими програмами, які діють у студентському середовищі. Зокрема,
цьогоріч реалізували проекти «Рівний рівному», «Захисти себе від СНІДу», «Пелюстка надії», «Серце до
серця», «Миколай про тебе не забуде», «Напиши листа
солдату», «Обереги для бійців АТО» та інші.
Заступник голови правління Фонду Ігоря Палиці
«Новий Луцьк» Ірина Констанкевич розповіла, що нинішня ситуація в країні спонукала опановувати новий
напрямок благодійної роботи – допомогу воїнам АТО.
До реалізації цих програм долучилися й студенти.
Особливо важливою є моральна підтримка, яку засвідчують молоді волонтери.
«Те, що відбувалося в останні роки, стало принагідними поштовхами, щоб виявити доброту, милосердя. Воєнні події змінили ракурс бачення цієї потреби.
Тепер це стало не лише спорадичною реалізацією, а
головним у роботі і внутрішньою потребою. Ми побачили, як активізувалося суспільство в допомозі переселенцям, військовим. Важливо, що до волонтерства
долучилися люди, які були далекі від цієї роботи – художники, працівники культури, бізнесмени. Завтра
нас уже чекають у медзакладах, в психлікарні, бо у двох
відділеннях лікуються наші воїни. Держава виділяє
копійки на їхнє харчування. Окрім продуктів, їм буде
потрібне й добре слово, тепла усмішка. І хто, як не ви,
молоді люди, можете бути розрадою і підтримкою в
такі хвилини. Також ми готуємо, хочемо відправити і
продовольчі набори, і концертні бригади для підняття
бойового духу в зоні АТО напередодні Нового року.
Лише спільними зусиллями ми зробимо добрі справи і
я вірю, що ми наблизимо нашу перемогу такою концентрацією добра», – додала вона.
Студенти-волонтери додають, що наприкінці року
їхня робота не завершується, а навпаки – активізується. Тож ті, хто став на цей шлях, уже не зможуть бути
осторонь чужої біди.
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Генеральне консульство
Республіки Польща у
Луцьку прийматиме візові заяви
в Луцьку, Тернополі та Рівному
за іншим способом реєстрації.
Відтепер у Пункті прийому
візових анкет діятиме принцип
передоплати за прийняття заяви.
Разом з тим, з консульства
повідомляють про можливість
отримати дворічну туристичну шенгенську візу. Як нагадує
інтернет-видання «Волинські новини», у луцькому представництві сусідньої держави багатьом
відмовляють в отриманні візи, і
через те 28 листопада цього року
волиняни навіть уже пікетували
Генеральне консульство.
Принцип передоплати, як
запевняють у Генконсульстві, запроваджують, щоб полегшити

доступ до оформлення документів, виключити можливість помилкової реєстрації та підвищити комфортність для клієнтів.
Відтак, щоб подати візову
заяву до Пункту прийому візових анкет, громадяни мають передплатити цю послугу. Нюанси
технічного оформлення цього
кроку розміщено на сайті Генерального консульства.
Як зазначено у статті 24 Візового кодексу ЄС, довготермінові багаторазові туристичні
візи для українців видають за
принципом bona fide. Отримати візу на тривалий час можуть
учасники туристичних поїздок
(це стосується і неорганізованого туризму), особи, які вже
мали щонайменше дві шенгенські туристичні візи, у тому числі й польські – але тільки якщо
вони правильно їх використали

КОМІТЕТИ ПОНАД УСЕ?
Депутати ВРУ, які зберегли свій статус
після жовтневих виборів до Ради, масово
відкликають голоси, зараховані «за» під
час «ручного» голосування за горезвісні
законопроекти 16 січня.
Нагадаємо, саме з цієї події почала відлік силова фаза протистоянь в Україні 2014 року. Станом на 8 грудня, за відповіддю з Верховної Ради
на запит Інтернет-видання «Українська правда»,
свої голоси відкликали вже 22 нардепи.
Деякі з нардепів подали заяви про відкликання ще у день голосування, тоді, коли заборони щодо прав та свобод громадян ще не
призвели до перших жертв. Однак депутативолиняни Ігор Єремеєв та Степан Івахів, за
парламентською інформацією, що надійшла у
відповідь на запит «Української правди», офіційно відписалися від тодішнього голосування лише 3 жовтня 2014 року. Кількома днями
пізніше до них доєднався ще один повторно
обраний до Ради волинський мажоритарник

та можуть підтвердити повну
оплату як мінімум триденних
туристичних послуг на території
Польщі.
Це і є віза, яку видають на
два роки. Якщо ж громадяни не
мають в активі два «шенгени»,
вони можуть отримати дворазові туристичні візи на період до
півроку, якщо вони підтверджують повну оплату туристичних

НАРДЕПИ ВІДКЛИКАЮТЬ ГОЛОСИ
ПІД ЗАКОНАМИ ВІД 16 СІЧНЯ

Сергій Мартиняк, а в кінці місяця – Володимир Литвин.
Підсумовуючи це, у ВР наголосили, що
зміни результатів голосування нардепів регламентом Ради не передбачені, а саме голосування має здійснюватися через електронну
систему особисто депутатом.
Нагадаємо, під час голосування за розподіл комітетських посад оголошували поправку, згідно з якою ті, хто проголосував за закони
16 січня, до керівних посад не допускаються,

ГОТУЙТЕ СВІЧКИ

СВІТЛО ВИМИКАТИМУТЬ
БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Завчасно попереджувати громадян про
аварійні відключення електроенергії не
будуть, оскільки це неможливо.

Як відомо, з 1 грудня у Луцьку застосовуються графіки аварійних вимкнень електроенергії. Причини застосування графіків
вимкнень можуть бути будь-які: аварія на
генерувальних електростанціях, обмежена
кількість палива, пошкодження магістральної
ділянки мережі, тобто все, що може призвести
до дефіциту виробництва потужності.
За словами головного інженера луцької
філії ПАТ «Волиньобленерго» Валерія Мазіна, призупинення подачі електроенергії
передбачено інструкцією про складання і
застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також
протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженою наказом Мініс-

послуг на польській території в
різні два періоди в межах зазначеного терміну.
У Генконсульстві підкреслюють, що туристичні фірми за посередництво в отриманні таких
віз не можуть встановлювати
власну оплату вищою, ніж за посередництво в отриманні одноразових дозволів на в’їзд, інакше
ризикуватимуть акредитацією.

терства палива та енергетики України.
Відповідно до розподілення обов’язків вказівку щодо застосуванню графіків аварійного
відключення дає диспетчер держпідприємства
«НЕК «Укренерго» диспетчеру обленерго. Ці
розпорядження є обов’язковими до виконання протягом 10-15 хвилин, і питання щодо їх
відтермінування чи невиконання розглядати
не можна. Тобто відключення відбувається
без попередження споживачів та узгодження з
місцевими органами влади.
Валерій Мазін зауважив також, що нині
неможливо знати, коли відбудеться відключення електроенергії, а тому й нема змоги попередити лучан.
Зауважимо, нині в Луцьку відключають
світло під час пікових навантажень (орієнтовно о 9:00-11:00 і о 20:00-22:00) в окремих мікрорайонах міста.

однак спікер ВРУ Володимир Гройсман цю поправку до закону не включив. А вранці 9 грудня
2014 року депутати внесли до порядку денного
постанову, яка має остаточно позбавити права
на парламентські комітетські керівні посади
причетних до того голосування регіоналів.
Цікаво, що днем раніше, 8 грудня, в парламенті було зареєстровано законопроект депутатки від «БПП» Ірини Фріз про встановлення
кримінальної відповідальності за заклики до
непокори. На своїй сторінці у соцмережі народна обраниця пояснила, що її ініціатива стосується лише спроб впливу на правоохоронців та
представників військових структур та лише воєнного часу. Експерти зазначають, що в законопроекті є небезпека: депутатка не вказала норми
ККУ про те, що відмова від злочинного наказу
або розпорядження не вважається такою, що
підлягає кримінальному переслідуванню.

Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газету

у поштову скриньку,
її можна передплатити
Увага! Вартість
передплати на місяць –

13,47 грн
28,59 грн
на 12 міс. – 58,38 грн

на 3 міс. –

на 6 міс. –

Передплатний
й
індекс –

49831

Вартість передплати вказана
на
без урахування послуг
поштового зв’язку

4,29

грн
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ХОЛОНЕ КРОВ

ЗАДУШИЛА, ВІДРУБАЛА
ГОЛОВУ Й ВИКИНУЛА В РІЧКУ
Л

учанці, яка задушила свого
співмешканця, а потім відтяла голову,
щоби унеможливити розкриття
злочину, загрожує 15 років за ґратами.
За інформацією прес-служби волинської
міліції, вранці 8 грудня правоохоронцям
повідомили, що на узбіччі вулиці Степана
Кривенького (колишня Фрунзе) знайдено
обезголовлене тіло чоловіка. На місці експерти виявили сліди волочіння тіла, а також
знайшли сліди взуття.
«У ході проведення слідчо-оперативних
дій за допомогою службового собаки неподалік тіла у річці Конопельці правоохоронці
виявили два поліетиленові пакети. В одному
із них був одяг, а в іншому – голова та знаряддя вбивства: мотузка і сокира», – повідомив начальник УМВС України у Волинській
області Петро Шпига.
Уже наступного дня, 9 грудня, волинські
міліціонери встановили особу загиблого і
знайшли вбивцю. Зловмисницею виявилася
співмешканка загиблого.
«Завдяки злагодженим діям працівників
слідчих підрозділів та оперативників вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився місцевий житель 1959 року народження,
який ніде не працював, інвалід другої групи,
у минулому – ліквідатор аварії на ЧАЕС. А

ЗАРПЛАТА ЗА ПІВРОКУ

ДИРЕКТОРА
«ПАРКІВ ТА
СКВЕРІВ» ЗМУСИЛИ
ВИПЛАТИТИ
ЗАРПЛАТНЮ
Працівники комунального підприємства
«Парки та сквери міста Луцька» нарешті
отримали заборговану за шість місяців
зарплату. Щоправда, як повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області,
директор КП розрахувався з боргами лише під
примусом правоохоронців.

У вересні 2014 року міська прокуратура
скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства, на якому заробітну плату не виплачували з жовтня 2013
до березня цього року. Ці дії було визнано
безпідставними, оскільки гроші підприємство
мало: протягом цього часу посадовець витрачав їх на інші видатки – купував різні товари
та платив податки.
Таким чином, зарплатна заборгованість на
підприємстві перевищила 38 тисяч гривень.
Лише опинившись на лаві підсудних, очільник
комунального підприємства визнав свою провину та виплатив підлеглим заборговані гроші.
Відтак кримінальної відповідальності
посадовець уникнув відповідно до рішення
Луцького міськрайонного суду, у якому взяли
до уваги дійове каяття підсудного.

вбивцею виявилася жінка 1966 року народження, яка останні кілька років проживала
із загиблим», – повідомив перший заступник
начальника УМВС України у Волинській області Анатолій Петрушин.
У ході досудового розслідування встановлено, що між співмешканцями на ґрунті
розпиття спиртних напоїв виник конфлікт. У
результаті жінка задушила чоловіка, а згодом,
щоби унеможливити розкриття злочину, відрубала йому голову, яку намагалася втопити
у річці, що протікає неподалік.

«Нині підозрювану затримано в порядку
статті 208 Кримінального процесуального
кодексу України. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання луцького міськвідділу міліції. З нею проводять відповідні слідчі дії. Вона повністю визнала свою провину
і дає вичерпні покази щодо вчинення вказаного правопорушення», – розповів Анатолій
Петрушин.
Варто відзначити, що за скоєння жорстокого вбивства жінці загрожує до 15 років
в’язниці.

З ОПТИМІЗМОМ

У НАСТУПНИЙ РІК –
БЕЗ БОРГІВ

У луцькій мерії наразі працюють над
формуванням міського бюджету на
наступний рік. Тим часом звітують, що
нинішній рік Луцьк завершить без боргів.

За словами міського голови Миколи
Романюка, попри складну ситуацію в державі, уперше за останні роки наше місто
входить у новий рік без заборгованості. Це
стосується і заробітної плати у бюджетній
сфері, і енергоносіїв. Мер стверджує, що
місто цілком розрахується і по дорожньому будівництву, житлово-комунальному
господарству й інших програмах.
«Наступний рік будемо розпочинати
з чистого листка, але з певним фінансовим запасом, з хорошими планами. Також будемо продовжувати справи, які не
вдалося завершити цього року», – наголосив міський голова.
Ідеться про побудову об’єктів, які потребують суттєвого фінансування з місцевого бюджету. Так, в роботі нині частина
дитячого садка на 100 місць, будівництво
якого обіцяють завершити наступного
року. Крім того, мер зазначив, що розпочнуть ремонтні роботи ще одного дитсадка, що на вулиці Декабристів.
«Розпочнемо роботи з побудови каналізації на Вересневому і Малоомелянівському масивах. Завершимо першу
чергу робіт з реконструкції зоопарку,
продовжимо роботи з поглиблення та
благоустрою прибережної зони річки Сапалаївки. Будемо розпочинати масштабні
роботи з реконструкції системи теплопостачання міста Луцька. Продовжимо
співпрацю з міжнародними інституціями
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ДО ЗИМИ ГОТОВІІ

ЛИЖІ Й
САНИ
Т
НАПРОКАТ
У Центрі туристичної
інформації Луцька
відтепер можна взяти
напрокат речі для
спортивного зимового
дозвілля.
«Віднині ми надаємо в прокат різні речі для зими,
а також консультуємо усіх зацікавлених щодо можливостей проведення заходів відпочинку в холодну
пору», – розповіли у Луцькому прокаті.
Тепер любителі активного відпочинку можуть
взяти напрокат не тільки велосипеди, а й лижі, шоломи, сноуборди, санки та інше спорядження, що
потрібне для зимових розваг. Крім того, тут можна
взяти на час одяг і взуття для забав на снігу.
«Маємо санки для дітей і дорослих. Малі сани –
40 гривень, великі – 50 гривень за день користування. Лижі, палиці й шолом – 50 гривень. Сноуборд,
черевики, піддупник – 65 гривень», – розповів представник Луцького прокату Леонід Баглай.
За його словами, найближчим часом заплановано
безплатні навчання їзди на лижах та сноубордах, а
також групові поїздки у гори.
«Ми підготували сюрприз для тих, хто взимку не
може тримати свою душу на місці.
Ця зима буде непосидючою», – із оптимізмом заявляють у прокаті.
Луцький прокат розташований у Центрі туристичної інформації Луцька, що на розі вулиць Лесі
Українки і Сенаторки Левчанівської. Дізнатися більше або забронювати спорядження можна за телефоном (099) 64-47-779.

БРУДНІ ГРОШІ

АВАКОВ ОБІЦЯЄ
ЗАКРИТИ УСІ ГРАЛЬНІ
САЛОНИ ТА КЛУБИ
У найближчі два тижні очільник МВС Арсен
Аваков обіцяє навести лад із гральним бізнесом у
столиці, а далі взятися за регіони. Торкнеться це,
зокрема, і лотерейних закладів.

із залучення додаткових коштів до місцевого бюджету. Вже є напрацювання щодо
залучення 22 мільйонів гривень на благо
нашої громади», – розповів Романюк.
Крім того, у мерії обіцяють і надалі
співпрацювати з Європейським банком
реконструкції і розвитку, Світовим банком, НЕФКО.
«Плануємо наступного року залучити
кошти для ремонту й обладнання амбулаторій сімейного типу. Постараємося покращувати транспортне забезпечення міста. Візьмемо у Польщі ще три тролейбуси,
які навіть у кращому стані за попередньо
куплені. Ми також працюємо зі Світовим
банком, щоб придбати 30 нових тролейбусів для Луцька. Будемо надалі розвивати
електротранспорт, щоб не забруднювати
повітря», – зазначив міський голова.
Також Микола Романюк нагадав, що
наступного року ДКП «Луцьктепло» має
отримати 3,5 мільйони євро для проведення робіт з модернізації системи централізованого теплопостачання міста.

Глава МВС заявив, що міліція більше не буде ні арбітром, ні сторожем усіх хитромудрих сумнівних схем
ігро-лотерейників, які через систему отримання довідок, експертиз і рішень судів, по суті, ведуть ігрову
діяльність.
«Набридли конфлікти і компроміси, за якими
стоять величезні гроші, що течуть повз бюджет. Набридло безсистемне латання дірок. Постійні сутички,
кримінал і мінімум податків у бюджет. Корупційні шалені гроші, які постійно нишпорять у пошуках «даху»
серед держчиновників – ось що зараз являють собою
ігрові (лотерейні) заклади», – цитує Авакова пресслужба МВС.
Він закликав нардепів і фінансистів у тому випадку, якщо вони вважають за потрібне забезпечити
надходження легальних доходів у бюджет, ухвалити
відповідний закон.
«Легалізуйте казино – отримуйте жорсткі правила, обмежені об’єми точок і легальні мільярди гривень
у бюджет країни, а не брудні гроші в кишені представників «дахів» різних мастей! Мільярди у цей важкий
час потрібні в бюджет, а не в кишеню аферистів», – зазначив глава МВС.
Поки ж, за словами Арсена Авакова, міліція протягом десяти днів послідовно зупинить діяльність всіх
ігрових (лотерейних) закладів. Розпочнеться цей процес зі столиці і пройде по всій країні.
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Думку Олени схвально оцінили
присутні на зустрічі лікарі пологового, які не приховували, що скептично
налаштовані до новацій із пішохідною
доступністю та обліком вагітних у сімейних лікарів. Персонал пологового
не приховує, що підтримує вагітних,
які надали цій темі широкого громадського розголосу.
«Це той випадок демократії, який
абсолютно непотрібний людям. Бо
виходить, що вибір жінки за нею. І в
разі чого вона ж сама буде винна, бо
вибрала не того лікаря. Якщо вагітна
прийшла із загрозою, їй терміново потрібно зробити УЗД, то із поліклініки
вона все одно мусить їхати у жіночу
консультацію. Який сенс таких новацій? Якщо у жіночій консультації усе
на місці: УЗД, КТГ, стаціонар, реанімація, операційна. Це досить зручно,
а головне – безпечно. Тут кваліфіковані спеціалісти, які зберегли життя
багатьом діткам і мамам. Теоретично,
це зручно, аби навідуватися до гінеколога близько від дому, але на практиці
жінці тільки гірше», – заявила Олена
Оксенчук, яка невдовзі народить другу дитину.
На думку заслуженого лікаря України, завідувача реанімації ЛКПБ Миколи Філіпчука, медичне обслуговування
вагітних має бути єдиним цілим, тому
розпорошуватися не варто. Натомість,
каже він, чиновники ліпше подбали б
про матеріально-технічну базу пологового будинку. Мовляв, толку було б
більше.
За словами депутата Луцької міської ради Андрія Осіпова, який підтримав стривожених жінок й організував
зустріч депутатів з трудовим колективом пологового будинку, вагітні перемогли місцеву владу, яка потайки вирішила впровадити важливі зміни.
«Перемогла громада, оскільки ця
тема вийшла на суспільний рівень.
Місцева влада змушена була виправдовуватися і відмовилася від своїх планів. Тепер важливо не втрачати пильності й надалі захищати свої права»,
– констатував депутат.

Ірина КАЧАН

Ж

іночу консультацію при
Луцькому пологовому
будинку ніхто не
закриватиме й вагітних не
зобов’язуватимуть ставати на облік
до сімейних лікарів при центрах
надання первинної медикосанітарної допомоги. Більше того,
наказ міського управління охорони
здоров’я від 19 листопада скасовано.
Нещодавно у Луцьку миттєво розлетілася чутка про можливе закриття
відділення жіночої консультації. Насправді вагітні активістки дещо неправильно потрактували наміри чиновників від медицини. Однак паніку
підняли недаремно.
Річ у тім, що на виконання наказу МОЗ від 2011 року «Про організацію амбулаторної акушерськогінекологічної допомоги в Україні»
управління охорони здоров’я Луцької
міської ради 19 листопада видало наказ, згідно з яким вагітним жінкам
пропонували обирати, до якого лікаря
ставати на облік – чи у жіночій консультації при пологовому, чи у поліклініках й амбулаторіях.
Зауважимо, поліклініки віднедавна
реорганізовано в центри надання первинної медико-санітарної допомоги.
Так-от, у ЦНМСД, за планами чиновників, вагітних, принаймні на ранніх термінах, мали б вести сімейні лікарі з допомогою місцевих акушер-гінекологів.
Усе це – задля сприяння наближенню
акушерсько-гінекологічної допомоги
за місцем проживання у межах пішохідної доступності, а заодно така новація допомогла б розвантажити жіночу
консультацію з її чергами. Загалом усе
це планувалося в рамках загальної реформи системи охорони здоров’я, розпочатої ще попередньою владою.
Утім така ідея не сподобалася багатьом вагітним жінкам, які висловили
сумнів, що гінекологи з поліклінік, які
мають мінімальний досвід спостереження за вагітністю, зможуть замінити фахівців із жіночої консультації. І

Лучанка Олена Оксенчук першою серед вагітних поставила під сумнів доцільність експериментів з жіночою консультацією

ВАГІТНІ ПЕРЕМОГЛИ
ЧИНОВНИКІВ

ОБУРЕНІ ТАЄМНИМ НАКАЗОМ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ ДОВЕЛИ СВОЮ ПРАВОТУ
той факт, що чиновники наголошували на вільному виборі жінкою лікаря і
медичної установи, стурбованих майбутніх мам не заспокоював. Крім того,
вагітні стверджують, що в поліклініці
вони ризикуватимуть підхопити інфекцію від тамтешніх пацієнтів.
Оскільки документ за підписом начальника управління охорони
здоров’я Луцької міськради Федора
Кошеля викликав неоднозначну реакцію, міський голова Микола Романюк
5 грудня зобов’язав його скасувати
наказ. Окрім того, мер розпорядився
провести роз’яснювальну роботу серед
населення про можливість таких нововведень та вказав на неприпустимості
у подальшому ухвалення одноосібних
рішень.
Стривожені вагітні заспокоїлися
тільки 10 грудня, після зустрічі з колективом пологового будинку, на якій
також були представники управління
охорони здоров’я та депутати Луцької міськради. До слова, Федір Кошель

Євгенія СЕМЕНЮК
Нестандартні вчинки та поведінка жінки, можна
стовідсотково бути впевненими, привернуть
набагато більше уваги та суспільного спротиву,
аніж абсолютно ідентична поведінка та вчинки
чоловіка. На цю тему вже провели стільки
досліджень та практичних експериментів, що
навіть немає потреби наводити джерела або
посилатися на науковців. Ну як називають
чоловіка, який ходить по гречку (не виборчу)
наліво? А жінку?
Оскільки склалося так, що ми живемо, м’яко
кажучи, в нервовий час, зараз суспільне життя вже
не приховує те, що, в принципі, завжди є і буде.
Але якщо не приглядатися, то можна було прожити спокійно й не довідатися, що там відбувається
в сусідів за стінкою, чому жінка часом припудрює
синці. Ні, не тому, що вона «погана й довела», а
тому, що не може дати здачі.
Але ось раптом суспільство здригнулося та
почало ламатись, і тепер, як виявляється, чоловікаліментник може не дати гроші на власну дитину не тому, що її мати погана та його не любить,
а тому, що вона, мовляв, – регіоналка та, боронь
Боже, сепаратистка. Анекдот? Та якби ж то. В такі
часи низьким, злостивим, огидним людям дуже
просто виправдати себе: хтось не відповідає суспільним запитам, отож, проти цієї людини можна
все. Особливо, якщо в минулому є якась зачіпка,
що не дає спокою. Особливо, коли за це нічого не
буде. Особливо, якщо вона не може дати здачі.

і Микола Романюк на цю зустріч не
з’явилися.
За словами головного лікаря Луцького клінічного пологового будинку
Михайла Токарчука, чутки про ймовірне закриття жіночої консультації
переросли у розмови, що відділення
закриють під приводом ремонту.
«У цьому немає нічого підозрілого,
ремонт у жіночій консультації треба
робити. Його не було з 96-го року. Сподіваюся, що наступного року вдасться
відремонтувати дах. Принаймні так
плануємо. У разі ремонту жіночу консультацію закривати не будемо. Так
само ніхто не скорочуватиме ставок»,
– зазначив Михайло Токарчук.
За його словами, нині йдеться про
реформу системи охорони здоров’я,
адже наша держава рухається до страхової медицини. Тому цілком можливо, що вже цьогоріч на медиків і пацієнтів чекають значні зміни. Та боятися
їх, певен він, не варто.
Голова депутатської комісії Луць-

кради, головлікар ЦНМСД №2 Ганна
Кравчук під час зустрічі наголошувала, що зі змінами в галузі охорони
здоров’я «гроші підуть за пацієнтом».
І хоча наказ, який дає вагітним альтернативу у виборі лікаря і медзакладу,
відмінено, про таку можливість все
одно треба роз’яснювати пацієнтам. Та
переконати присутніх у тому, що гінекологи у ЦНПМСД зможуть спостерігати вагітних не гірше, ніж у жіночій
консультації, не змогла. Не знайшлося
аргументів.
Як зауважила ініціаторка «вагітного протесту» лучанка Олена Оксенчук,
їй незрозуміла суть таких нововведень, мовляв, нічого доброго у цьому
немає, тільки зайві витрати коштів і
незручності для вагітних. Якби чиновники від медицини справді дбали про
вагітних, каже вона, то знайшли б змогу організувати у жіночій консультації
прийоми вузьких спеціалістів, до яких
майбутнім мамам доводиться зрідка
ходити у ті ж поліклініки.

НАЗАД В ЄВРОПУ

Ми так рвалися в Європу, що Європа сама раптом обрушилася на нас. Але дещо зі зсувом у часі.
Геть нещодавно, кілька років тому, в ЗМІ пройшла
хвиля оповідей про те, що коїлось у післявоєнних
європейських країнах, у яких чоловікам не вдалося
стати на правильний бік або виявити свій героїзм
на рівних собі у правах та можливостях. Було мерзенно читати жахіття про самосуди над нідерландськими жінками, які мали стосунки з німецькими
військовослужбовцями, про звірячі розправи над
француженками, які, власне, робили те ж, що й
французи, але… не могли дати здачі. Усі читали
про те, як в норвежок забирали їхніх дітей від німецьких окупантів та відправляли їх фактично на
медичні експерименти над «нацистською ікрою». І
якось мало втішає те, що, втікаючи від неминучої
розправи над крихітною онучкою, бабця легендарної нині Анні-Фрід Лінгстад переїхала з Норвегії до Швеції, де через кілька десятиріч її дівчинка
долучилась до казкового двоголосся відомого на
весь світ квартету.
Усі читали та обурювалися, свідки та учасники
каялися, ніби мали зробити висновки, аж поки не
нагрянув революційний український 2013 рік.
Як, виявляється, мало треба, щоб викрилася сутність справжнього ставлення до жінки у суспільстві,
де всі пафосно оспівують пресловутих берегинь.

Виявляється, що президент-чоловік може спокійно тиснути руку президенту ворожої до нас
країни, високі регіональні чиновники-чоловіки
можуть спокійно цвірінькати з уявними сепаратистами, але боронь Боже якась співачка або
жінка-політик поїде на окуповану територію спілкуватись з бандитами. Вибух войовничості, яка
найчастіше не виходить за межі соцмереж, гарантований.
У Раду можуть проходити натовпи молодих
нікчем чоловічої статі, які стовідсотково не зроблять у законодавстві нічого корисного з причини відсутності активної сірої речовини у черепах,
але боронь Боже до парламенту потрапить якась
дівчина такого ж віку та (нехай) з такими ж законодавчими здатностями. Купа огидних коментарів та «я б їй…» забезпечені. Вони ж не можуть
дати здачі.
Повз депутатство цього разу «пролетіла» купа
чоловіків зі славетної патріотичної (і не тільки)
партії, але найбільше словесні кпини пішли у бік
екс-депутатки, яка, принаймні, нікого не била під
відеозапис. Уже немолода жінка ж не може дати
здачі?..
Журналіст телевізійного каналу, який обслуговує нині президентську вертикаль так, як це не
снилось у найстрашніших снах жодній повії, за-

кликає інших жінок до побиття екс-депутатки «регіоналки», і це йде на ура.
Я не радила б долучатися до натовпу, який біжить кудись когось бити, навіть віртуально. Давайте вже тоді орієнтуватися на вогнища та розправи
середньовічної Європи, щоб пройти шлях формування більш-менш притомного суспільства, так би
мовити, зі старту. Бо жодна та жоден з нас не застрахований від того, що згодом натовп не навернуть до нашого дому. Дім – це ж оселя берегині, яка
не може дати здачі, чи не так?
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15 ГРУДНЯ
УТ1

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, 21.30
Спорт
06.50, 07.25, 07.40, 08.25 Гість
студії
07.35 Країна on line
08.45 Телемагазин
09.35, 19.00 Про головне
10.10 Перша студія
10.35, 17.30, 21.50, 04.30 Д/ф
12.40 Зроблено в Європі
13.20 Вікно в Америку
13.55 Школа Мері Поппінс
14.10 Казки Лірника Сашка
14.20 Нотатки на глобусі
14.40 Чоловічий клуб
15.15 Книга ua
15.40 Euronews
15.45 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ
ВЕЛИКИЙ СОЛДАТ»
18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Біатлон. Кубок світу.
Естафета (жінки)

ВІВТОРОК

16 ГРУДНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.25 Ера будівництва
07.40 Країна on line
08.45 Телемагазин
09.40, 19.00 Про головне
10.15, 04.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.45 Утеодин з Майклом
Щуром
11.20 Х/Ф «МІСЯЦЬ І ОЗЕРО»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Хочу бути
14.05 Казки Лірника Сашка
14.15 Моя країна
14.40 Фольк-music
16.05 Euronews
16.20 Т/с «Сержант Рокка»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Перша студія
22.15 Д/ф
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Біатлон. Кубок світу.
Естафета (чоловіки)

Хроніки ЛЮБАРТА
№36 (199)
1+1

06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
«Телевізійна служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40, 14.20 «Шість кадрів»
10.35 «Міняю жінку »
12.20 «Хоробрі серця»
14.55 Х/Ф «БІЛЕ СОНЦЕ
ПУСТЕЛІ»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.20 Т/с «Корольок пташка співоча»
20.30 «Секретные материалы
- 2014»
21.20 Т/с «Кухня»
22.30 «Гроші»
23.30 «Сказочная Русь»
00.30 Х/Ф «ОБ’ЄКТ МОГО
БАЖАННЯ»
02.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.30 «Маски-шоу»
07.30 Т/с «Мерлін-2»
09.30 Т/с «Мерлін-3»
11.30 Х/Ф «ЧАРІВНИК
ЗЕМНОМОР’Я»
15.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
17.30 «Люстратор 7.62»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Чужий»
21.30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22.00, 01.55 Х/Ф «МІЦНИЙ
ЗАХИСТ»
00.15 Х/Ф «МОНСТР ГЛИБИН»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 21.20 Т/с «Кухня»
12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів»
13.45, 14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.20 Т/с «Корольок пташка співоча»
22.30 «Територія обману»
23.35 «Мультибарбара»
00.30 Х/Ф «УСЕ, ЩО ТОБІ
ТРЕБА, - ЦЕ ЛЮБОВ»
02.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Маски-шоу»
06.40, 09.40 Т/с «Розшук-2»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
16.30, 19.00 Т/с «Чужий»
22.00, 01.35 Х/Ф «Я
ПРИЙШОВ З МИРОМ»
23.55 Х/Ф «ЛЬОДОВІ
ДРИЖАКИ»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «ТАЄМНИЧИЙ
ОСТРІВ»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.20 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Поверни моє
кохання»
23.10, 03.15 Т/с «Мар’їна
роща»
01.05 Х/Ф «ПАРАНОЯ»

МЕГА
06.00, 15.00 У пошуках істини
07.00 Діти Гітлера
07.50 Вражаючі кадри
09.40 Далеко і ще далі
10.40 Екосистеми світу
11.30 Тварини-бійці
12.20, 22.00 Шукачі
неприємностей
13.10, 17.30 Мисливці за
зміями
14.10 Наци-гіганти
15.50, 21.10 Мегаспоруди
16.40 Мегакішки
18.30, 03.00 Загадки Всесвіту
19.20 Секретні території
22.50 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур
01.20 Виміряти Всесвіт
02.10 Світ під контролем

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Поверни моє
кохання»
11.50, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
23.10, 03.15 Т/с «Мар’їна
роща»
01.05 Х/Ф «СВЯТИЙ»

МЕГА
06.00, 15.00 У пошуках істини
07.00, 14.10 Діти Гітлера
07.50 Вражаючі кадри
09.40 Далеко і ще далі
10.40 Дикі Гаваї
11.30, 16.40 Тварини-бійці
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
03.50 Авіакатастрофи зблизька
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СТБ
06.00 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.45 Х/Ф «НЕЙМОВІРНІ
ПРИГОДИ ІТАЛІЙЦІВ В РОСІЇ»
11.45 Х/Ф «ЧУДЕС НЕ БУВАЄ»
13.50 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 «Куб - 5»
22.30 «Детектор брехні - 6»
23.45 «Один за всіх»
01.00 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00 Події тижня з Олегом
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.45 Події
09.15, 13.50, 15.25 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Всі скарби світу»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Лягавий 2»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА»
02.30 Щиросерде зізнання
03.00 Т/с «Дорожній патруль 5»

СТБ
06.10 У пошуках істини
06.55, 18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
07.25, 16.00 «Все буде добре!»
09.20 «Все буде смачно!»
10.15 «Зіркове життя. Життя
після самогубства»
11.10, 23.45 Х/Ф «МАМА
МИМОВОЛІ»
13.50 «Битва екстрасенсів 13»
19.00 «Коли ми вдома”(2)
19.55, 22.45 «Врятуйте нашу
сім’ю - 3»
02.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 13.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00, 23.30 Т/с
«Лягавий 2»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
23.00 Події дня
02.15 Остаточний вердикт
03.10 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА»
04.50 Щиросерде зізнання

5

ICTV
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Світанок
05.55 Надзвичайні новини.
Підсумки
06.40 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Х/Ф «ЕВОЛЮЦІЯ»
11.05, 13.20 Х/Ф «ПОДВІЙНИЙ
КОПЕЦЬ»
13.40, 16.20 Х/Ф «ТРОН.
СПАДОК»
16.35 Х/Ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.15 Х/Ф «КОЛОНІЯ»
01.55 Х/Ф «ФОТОВИТРИМКА»
03.20 Т/с «Одружені з футболом»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00 ШОУМАНІЯ
08.15 Ревізор-4
10.50 Страсті за Ревізором
12.10 Т/с «Молодята»
14.50 Х/Ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ТАЄМНА КІМНАТА»
18.00, 01.05 Репортер
18.20, 00.10 Абзац!
19.00 Стажисти №9
20.25 Т/с «Вороніни»
22.05 Х/Ф «СУСІДКА»
01.10 Служба розшуку дітей
01.15 Х/Ф «ХАТИНА В ЛІСІ»
02.50 Т/с «До смерті красива-3»
04.55 Зона ночі
05.45 25-й кадр

ICTV
04.20, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
04.50 Світанок
05.50 Свобода слова
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Зірка YouTube
10.40, 16.45 Т/с «Брат за брата»
13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.30, 16.20 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Чужий район»
22.20 Т/с «Фізрук-2»
23.25 Х/Ф «СОЛДАТ»
01.10 Голос Америки
01.15 Х/Ф «КАДІЛЛАК
РЕКОРДЗ»
03.05 Т/с «Алькатрас»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 00.50 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.20 Ревізор-4
10.55 Страсті за Ревізором
12.20 Т/с «Щасливі разом»
15.55, 21.55 Т/с «Молодіжка-2»
16.55, 20.50, 22.55 Т/с
«Вороніни»
18.20, 23.55 Абзац!
19.00 Герої та коханці №13
00.55 Х/Ф «ГАРНИЙ СУСІД СЕМ»
03.10 Т/с «До смерті красива-3»
04.35 Зона ночі
05.15 25-й кадр

ЗІРКОВІ НОВИНИ
НАЙГУЧНІШІ РОЗЛУЧЕННЯ
2014 РОКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
depo.ua

2014-й став переломним для пар українського
та зарубіжного шоу-бізнесу. Не всі зірки змогли
зберегти шлюб і стосунки.
Українська телеведуча Сніжана Єгорова та актор
Антін Мухарський одружилися в 2006 році. У шлюбі в
них народилося троє дітей і нічого не віщувало біди. Але
з початку Євромайдану Антін став приділяти весь час
боротьбі з чинним режимом, що не сподобалося Сніжані. Потім стало відомо, що Мухарський пішов з сім’ї. Відтоді Єгорова звинувачує чоловіка в тому, що він закинув
дітей і не бере участі в їхньому житті фінансово.
Пізніше Мухарський, який тепер спілкується зі
Сніжаною лише через ЗМІ, повідомив, що причиною
їх розставання стало геополітичне питання: Єгорова
хотіла відвезти дітей в США, з чим він не згоден. Зараз
подружжя розлучається, йде складний судовий процес, у рамках якого Єгорова та Мухарський ділять дітей і майно. Антін відмовляється від будь-яких коментарів до закінчення суду і вже втратив віру в те, що між
ними можливий діалог. Єгорова стверджує, що Антін
Мухарський не особливо сумує і вже давно живе з 24річною коханою. А ось сама Сніжана поки не налагодила особисте життя, адже весь час опікується дітьми і
дає інтерв’ю про розлучення.

47-річний український актор Остап Ступка понад 20 років був одружений з Іриною, директоромрозпорядником театру «Сузір’я». У шлюбі в них народилося двоє синів і дочка. Новина про розлучення
Остапа та Ірини стала громом з ясного неба для шанувальників актора. Пізніше стало відомо, що Ступка
пішов від дружини до юної студентки Даші, з якою
планує одружитися. Нещодавно актор заявив, що він
не кидав дружину Ірину, а просто розлучився з нею.
Українська актриса і кулінар Даша Малахова в
червні цього року несподівано повідомила в соцмережах про розлучення з чоловіком Чабою Бакошем. Після десяти років Малахова вирішила піти від чоловіка і
самостійно виховувати двох синів.
32-річна українська співачка Світлана Лобода нещодавно повідомила про те, що вона більше не живе зі своїм цивільним чоловіком і батьком трирічної Євангеліни
Андрієм Царем під одним дахом. За словами співачки,
між нею і хореографом Андрієм Царем зникло порозуміння, почалися сварки, тому у вересні вони розлучилися. Зараз Лобода активно гастролює, а Цар покинув
балет своєї коханої і узявся за сольну творчість.
У Голлівуді розійшлися Гвінет Пелтроу і соліст групи «Coldplay» Кріс Мартін, проживши понад 10 років у
шлюбі. У пари є дочка і син.
Вирішили розлучитися після 18 років шлюбу і голлівудський мачо Антоніо Бандерас та актриса Мелані
Гріффіт. Дійшло до того, що пара ділила в суді ... домашніх улюбленців – трьох собак.
Мерайя Кері після шести років шлюбу з Ніком Кенноном заявила про розлучення. Довгий час американська поп-діва терпіла зради чоловіка, але його роман з
23-річною моделлю поставив крапку в стосунках. Після розлучення Кері має намір виступати і виховувати
двійнят самостійно.
47-річна зірка французького кіно Софі Марсо через
два роки після весілля розлучилася з голлівудським
актором Крістофером Ламбертом. Пара не озвучувала
причини розлучення, але заявила, що вони зберегли
чудові стосунки.
Відомий голлівудський ловелас і гульвіса Девід Духовни, який не раз лікувався від сексуальної залежності,
розлучився в серпні 2014-го з актрисою Тео Леоні. Уперше пара була одружена 11 років, потім вони розлучилися
і через кілька років одружилися знову. Прийомна дочка
Духовни і їхній спільний син залишилися з Леоні.

КІНОНОВИНИ
УКРАЇНЦІ ЗНІМАЮТЬ
ПЕРШИЙ ФІЛЬМ ДЛЯ ДІТЕЙ

joinfo.ua
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Україні стартували знімання дебютного повнометражного кінопроекту для дітей – справжньої
казки в стилі фентезі. «Казки старого мельника» – так
називається фільм – глядачі зможуть побачити наступного року.
Примітно, що в дитячому фільмі знялися тільки
українці, всі відомі актори України, в тому числі й нинішній міністр культури Євген Нищук. «Це сучасна
українська казка шалено гарною українською мовою і
передовсім для українського глядача», – заявив режисер фільму Олександр Ітигілов. А продюсер картини
Павло Грицак запевнив, що більше уваги у стрічці приділять постпродакшн і всім візуальним ефектам.

КОМАНДА НОВОГО «БОНДА»

toneto.net

Ц

ього дня фанати бондіани чекали давно: в Лондоні пройшла презентація 24-ї стрічки про пригоди
агента 007, де було оголошено назву нового фільму –
«Спектр», а також названо список задіяних у зніманнях
акторів. Творці картини розкрили імена п’яти зірок, які
приєдналися до проекту – це Моніка Белуччі, Леа Сейду,
Крістоф Вальц, Ендрю Скотт і Дейв Батіста.

ПРОТЯГОМ РОКУ
В ПРОКАТ ВИЙШЛИ
20 УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВ

zaxid.net
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2014 році в кінопрокат вийшли 20 українських фільмів, враховуючи стрічки, зняті в копродукції та збірки короткометражок. Усього ж в українських кінотеатрах протягом року було показано близько 305 фільмів,
підрахувало видання «Фраза».
Торік, за підрахунками видання, загальна кількість
фільмів в репертуарах кінотеатрів склала близько 320
стрічок. При цьому українських картин у прокаті 2013
року було 12. Цього року українські фільми виходили в
такий послідовності: 23 січня – «Креденс» (реж. Валентин
Васянович), 30 січня – «Вій» (реж. Олег Степченко, стрічку знято в копродукції з Росією, Німеччиною, Великобританією і Чехією). 20 лютого – «Київський торт» (реж.
Олексій Шапарьов), 20 березня – «Зелена кофта» (реж.
Володимир Тихий), 27 березня – «Трубач» (реж. Анатолій Матешко), 3 квітня – «Синевир» (реж. В’ячеслав та
Олександр Альошечкіни), 10 квітня – «Ти мене любиш?»
(реж. Юлія Курбатова), 24 липня – «Майдан» (реж. Сергій
Лозниця, стрічку знято в копродукції з Нідерландами). 28
серпня – «Чарівні історії. Еліксир Доброти» (реж. Лілія
Солдатенко), 4 вересня – «Самотній за контрактом» (реж.
Євген Матвієнко), 11 вересня – «Плем’я» (реж. Мирослав
Слабошпицький), 23 вересня – «Такі красиві люди» (реж.
Дмитро Мойсеєв), 21 жовтня – «Наша Надія» (реж. Володимир Тихий), 30 жовтня – «F 63.9 Хвороба кохання»
(реж. Олена Дем’яненко та Дмитро Томашпільський), 12
листопада – «Поводир» (реж. Олесь Санін), 27 листопада
– «Це я» (реж. Анна Акулевіч), 27 листопада – «Сильніше,
ніж зброя» («Вавилон’13»). 28 листопада – «Одного разу в
Україні» (реж. Ігор Парфьонов), 18 грудня – «Українська
нова хвиля» (збірка короткометражних фільмів). 18 грудня – «Бабай» (реж. Марина Ведмідь, це перша повнометражна українська анімаційна стрічка часів незалежної
України, яка виходить у прокат).
Рекордсменом за випущеними в цьому році фільмами став Володимир Тихий. На його рахунку відразу три
картини (окрім власних стрічок, Володимир Тихий є також одним із творців об’єднання «Вавилон’13»).
Найбільш касовим став «Поводир» (до 1 грудня
фільм зібрав майже 11,5 млн гривень). Фільм і зараз ще
йде в українському прокаті.
А от найбільше нагород – у «Племені». Загалом на
рахунку Мирослава Слабошпицького 30 призів різноманітних міжнародних кінофестивалів.
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Хроніки ЛЮБАРТА
№36 (199)

СЕРЕДА

17 ГРУДНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.35 Країна on line
08.45 Телемагазин
09.40, 19.00 Про головне
10.15 Перша шпальта
11.00, 16.35, 17.35 Д/ф
12.25 Світло
13.20 Перша студія
13.45, 18.05 Час-Ч
14.10 Казки Лірника Сашка
14.20 Моя країна
14.45 Як це?
15.05 Хто в домі хазяїн?
15.30 Як ваше здоров’я?
16.25 Euronews
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.55 ТелеАкадемія
03.00 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (жінки)
03.55 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
(чоловіки)

ЧЕТВЕР

18 ГРУДНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30,
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.25 Ера будівництва
07.40 Країна on line
08.45 Телемагазин
09.40, 19.00 Про головне
10.45 Слідство. Інфо
11.35, 17.00, 17.35, 22.15,
04.25 Д/ф
12.35 Кордон держави
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Моя країна
14.20 «Надвечір”я» з
Т.Щербатюк
15.20, 03.00 Біатлон. Кубок
світу. Спринт (жінки)
16.45 Euronews
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.55 ТелеАкадемія

11 грудня 2014 року
1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
03.05, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 21.20 Т/с «Кухня»
12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45, 15.45 «Сімейні
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.20 Т/с «Корольок пташка співоча»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.30 Х/Ф «ЛАРІ КРАУН»
02.15 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.35 «Нове Шалене відео поукраїнські»
07.35 «Убойне відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ВІЙНА НА
ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ»
11.25 Х/Ф «ВІЙНА НА
ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ»
13.05 Д/п «Підводий човен
«Катюша»
13.20 Д/п «Воїни світу»
14.10 Д/п «Зброя майбутнього»
15.10 Д/п «Україньскі сенсації»
16.30, 19.00 Т/с «Чужий»
22.00, 01.40 Х/Ф «ВІРНИЙ
ПОСТРІЛ»
00.00 Х/Ф «ЗАТКНЕННЯ ІЗ
ЗЕМЛЕЮ»

1+1
06.30, 20.30 «Секретные
материалы - 2014»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.30,
«Телевізійна служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 21.20 Т/с «Кухня»
12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.50, 15.45 «Сімейні
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.25 Т/с «Корольок пташка співоча»
22.30 «Право на владу»
00.45 Х/Ф «ЧОЛОВІК
НАРОЗХВАТ»
02.35 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.10 «Маски-шоу»
06.35 Д/п «Зброя майбутнього»
07.35 «Убойне відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ВІЙНА НА
ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ»
11.25 Х/Ф «ВІЙНА НА
ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ»
13.05 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «СуперОблом.UA»
16.30 Т/с «Чужий»
19.00 Х/Ф «МАЙСТЕР»
22.00 Х/Ф «ВОРОГ ПОРУЧ»
23.50 Х/Ф «ХРОНІКИ ПЕКЛА»
02.00 Х/Ф «ВТОРГНЕННЯ
ЖИВОЇ СТАЛІ»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Поверни моє
кохання»
11.50, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
23.10, 03.15 Т/с «Мар’їна
роща»
01.05 «Сонна лощина» (2)

МЕГА
06.00, 15.00 У пошуках істини
07.00, 14.10 Діти Гітлера
07.50 Вражаючі кадри
09.40 Далеко і ще далі
10.40 Дикі Гаваї
11.30 Секретна зброя тварин
12.20, 22.00 Шукачі
неприємностей
13.10, 17.30 Мисливці за
зміями
15.50, 21.10 Мегаспоруди
16.40 Тварини-бійці
18.30 Загадки Всесвіту
19.20 Секретні території
22.50 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур
01.20 Містична Україна

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Поверни моє
кохання»
11.50, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.45 «Подробиці»
23.10, 03.15 Т/с «Мар’їна
роща»
01.05 Х/Ф «ВІРТУАЛЬНІСТЬ»

МЕГА
06.00, 15.00 У пошуках істини
07.00 Наци-гіганти
07.50 Вражаючі кадри
09.40 Далеко і ще далі
10.40 Земля: погляд зблизька
11.30 Мегакішки
12.20, 22.00 Шукачі
неприємностей
13.10, 17.30 Мисливці за
зміями
14.10 Діти Гітлера
15.50, 21.10, 03.00
Мегаспоруди
16.40 Тварини-бійці
18.30 Загадки Всесвіту
19.20 Секретні території
22.50 Шокуюче відео
05.20 Звичайні речі

СТБ
05.45 У пошуках істини
06.30, 18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Зіркове життя. Контракт
на любов»
10.55 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
13.45 «Битва екстрасенсів 13»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 4»
00.10 Х/Ф «ОФІЦЕРИ»
02.00 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 13.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.10, 21.00, 23.30 Т/с
«Лягавий 2»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
23.00 Події дня
02.15 Остаточний вердикт
03.10 Т/с «Охоронець 4»

СТБ
05.35 У пошуках істини
06.20, 18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
09.50 «Зіркове життя.
Смертельні розваги»
10.40 «Зіркове життя. Допитися
до слави»
11.40 Х/Ф «ZOLUSHKA. RU»
13.45 «Битва екстрасенсів 13»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Зважені та
щасливі - 4»
23.15 Х/Ф «ОТРУТИ, АБО
СВІТОВА ІСТОРІЯ ОТРУЄННЬ»
01.20 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 13.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00, 23.30 Т/с
«Лягавий 2»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
23.00 Події дня
02.15 Остаточний вердикт
03.10 Т/с «Охоронець 4»

ICTV
04.30 Т/с «Одружені з футболом»
05.05 Служба розшуку дітей
05.10, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.40 Світанок
06.45, 08.00, 14.30, 16.20 Т/с
«Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Зірка YouTube
10.35, 16.50 Т/с «Брат за брата»
13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Україна. Код унікальності:
Еліксир безсмертя
21.20 Т/с «Чужий район»
22.20 Т/с «Фізрук-2»
23.15 Х/Ф «ВІРУС»
01.10 Голос Америки
01.15 Х/Ф «СОЛДАТ»
02.45 Т/с «Алькатрас»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 01.00 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.20 Ревізор-4
11.10 Страсті за Ревізором
12.35, 16.55, 21.00, 23.05 Т/с
«Вороніни»
15.50, 22.00 Т/с «Молодіжка-2»
18.20, 00.05 Абзац!
19.00 Герої та коханці №14
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/Ф «КОРАБЛІ ВІКІНГІВ»
03.15 Т/с «До смерті красива-3»
04.40 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ICTV
04.05 Т/с «Одружені з футболом»
05.10, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.40 Світанок
06.40, 08.00, 14.30, 16.20 Т/с
«Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Зірка YouTube
10.40, 16.50 Т/с «Брат за брата»
13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.20 Т/с «Чужий район»
22.20 Т/с «Фізрук-2»
23.15 Х/Ф «ВОРОГИ»
01.10 Голос Америки
01.15 Х/Ф «ЦУНАМІ»
02.40 Т/с «Алькатрас»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 01.00 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.20 Ревізор-4
10.45 Страсті за Ревізором
12.15 Т/с «Щасливі разом»
15.50, 22.00 Т/с «Молодіжка-2»
16.55, 21.00, 23.05 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.05 Абзац!
19.00 Герої та коханці №15
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/Ф «МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ»
02.50 Т/с «До смерті красива-3»
04.15 Зона ночі
05.25 25-й кадр
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КУТаков ДЛЯ КОНЬКОВА
Павло ФІЛОНЮК

…Він вибіг на поле «Авангарда»
із запаленим фаєром, і в грудях у
Дмитра Олександровича Кутакова
похололо. Арбітр згадав і тести від
Коліни, і рекорди спринтера Усейна
Болта, тому чимдуж кинувся до
рятівного тунелю.
А от забіг простого хуліганистого
хлопчини, який навчався колись у сьомій луцькій школі і який згодом не без
гордощів і не без матюків описуватиме
свій вчинок у ВК, увійде в історію не
тільки волинського, але й українського футболу. Вперше матч регулярного
чемпіонату країни не дограли через поведінку вболівальників, уперше українські арбітри реально злякалися за
власне здоров’я, якому загрожували ті,
для кого, власне, футбол і створено –
вболівальники.
«Хроніки» описують події неділі 7
грудня не задля забави, реготу, приколу чи «відмазки» хлопчаків, які кинули
ФК «Волинь» на кілька сотень тисяч
гривень, загрозу дискваліфікації домашньої арени до кінця сезону та інші
«приємності» від футбольної Феміди.
Просто в Україні нині часто теревенять
про «незавершеність» революції, про
те, «за що стояли на Майдані і гинули
на війні?». І якщо йдеться про вітчизняний футбол, то часто йому можуть
допомогти тільки заходи радикальні й
на межі фолу.

ЧОРНА МАНТІЯ, БІЛИЙ
СВИСТОК
Матч між «Волинню» та «Металістом» був непростим – ішлося фактично
про те, хто піде зимувати на престижному четвертому місці, яке дозволяє
наступного року грати у …Лізі Європи.
Команда Сірожи Курченка – опального
олігарха «стоматологічного розливу»
– цьогоріч не виблискує. «Металіст»
розгубив усіх лідерів і тренера, з якими
наводив порядки в чемпіонаті України
та єврокубках. Але й нагоду стрибнути
вище за вуха мали хлопці Кварцяного.
Складно сказати, чи потрібні нинішній
«Волині» (не команді, а клубу) єврокубки. Четверта проміжна позиція для
Кварцяного – це квиток для подальшого
існування команди, клубу. Адже важко
пояснити не фінансування команди, яка
серед лідерів українського футболу…
Отож, ставки були дуже високі. У
таких матчах усе вирішують деталі й
фарт. Кварцяний передбачив багато
що, готуючи свою команду до гри. Але
оскільки із суддями в Луцьку тепер не
працюють, то, ймовірно, попрацював з
ними суперник.
Арбітр Кутаков судив ювілейний,
50-й матч у Прем’єр-лізі. Чоловік з
перших хвилин почав методично і зі
знанням справи «вбивати» «Волинь».
Клуб уже виклав нарізку епізодів, які
поволі доводили глядачів на «Авангарді» до сказу. Ні, Дмитро Олександрович не призначав «ліві» пенальті у
ворота «Волині». Він навіть не вилучив
(не встиг принаймні) гладіатора з команди Кварцяного. Тут справа тонка
– Кутаков лишень трактував однакові
фоли гравців обох команд по-різному.
Те, що дозволялося «металістам», зась
було повторювати «волинянам». Коли
ж «Волинь» виграла перший тайм із непристойною статистикою для команди,
яка грає цього року в Лізі Європи, Кута-

У фаната «Металіста» дах
з’їхав своєрідно – хлопець
видерся на дах «хрущівки», запалив там
фаєра і станцював танець індіанця. Ультрас
«Волині» того вечора палили не на стадіоні
– на мосту біля вокзалу. Добре, що вогонь
не перекинувся на вагони з вугіллям, які
стояли внизу на колії.

ЩО СВІТИТЬ «ВОЛИНІ»?

ков почав просто відверто не помічати
порушень правил гравцями «Металіста». Мета проста: не давати господарям
поля пробивати штрафні поблизу воріт
Дишленковича, адже обидва румуни
«Волині» – Матей і Бікфалві – класні
«стандартисти».
Екс-делегат УЄФА Костянтин Віхров,
відомий у минулому радянський арбітр,
прокоментував суддівство в матчі так:
«Ми побачили непослідовність у діях арбітра. На одному клаптику поля за порушення він дає жовту картку, а в іншому
епізоді таке саме порушення він карткою
не карає або взагалі не фіксує фол. Арбітр хотів з самого початку матчу показати свою суворість. У першому таймі він
зафіксував порушення правил і покарав
гравця «Волині» жовтою карткою. Але в
майбутньому ідентичні порушення правил він карткою не карав. Потім взагалі
перестав фіксувати порушення. Ці дії
вплинули і на тренера Кварцяного, тому
і сталося те, що ми побачили».

ФОЛ І КАРА
Першим розкусив наміри Кутакова Кварцяний. За підлість проти своєї
команди Кварца визвірило на арбітра,
наче в давні добрі часи.
Феєрично, безкомпромісно та безжально.
Арбітр дізнався про себе багато нового і зрозумів, що «йому з Луцька не
виїхати». Віталія Володимировича (разом із сином-помічником, до речі) вилучили із тренерської лави.
Майже відразу знущання арбітра
помітили й фанати «Волині», які забули навіть про Путіна і заспівали римейк
найпопулярнішої фанатської пісні 2014
року, присвятивши її Кутакову. Арбітру довелося почути про себе багато
нецензурщини. А після того, як на 88
хвилині Кутаков не призначив черговий штрафний у ворота гостей, нерви
у фанатів здали. Приблизно двадцять
ультрас подолали огорожу, в руках одного з них опинився фаєр, яким Кутакову мали намір присвітити поле, аби

арбітру було краще видно порушення
з боку гравців «Металіста». Факелоносця зупинили футболісти «Волині» та
охорона. Порушники спокою ще кілька
хвилин потупцяли по газону і втекли
назад на сектор.
Кутаков помаринував команди на
холоді, почув від міліції, що та не гарантує повторення спринту від вболівальників, і завів гравців до роздягалок.
Завіса.

«КУТАКОВ, ВИХОДЬ!»
І був антракт, і була друга дія. Кутаков і компанія пішли описувати події матчу, а вболівальники (не тільки
ультрас!) обклали адміністративну
споруду «Авангарда» з усіх боків. Хотіли поговорити з арбітром. Той довго
мився, ще довше писав протокол і рапорт. Фанати грілися, скандуючи різні
приємності про арбітра, били в барабан, роздавали коментарі журналістам,
пили з термоса чай, який не допили
футболісти. Настрої ставали агресивнішими, слова – невблаганнішими. У
руках вболівальників з’явилися яйця
та флакончики зеленки. Ех, якби ж то
знаття, що арбітр приїхав до Луцька
на матч на власному джипі, а припаркований він був у одному з приміських
ресторанів…
Тим часом ФК «Волинь» оприлюднив заяву, в якій вимагає пожиттєвої
дискваліфікації Кутакова, а вболівальники – власне не менш рішуче звернення. Автобус із гравцями «Металіста» та
їхнім тренером Рахаєвим, розгніваним
місцевими журналістами, без пригод
виїздить зі стадіону. Гості нікому не цікаві, бо в «норі» «Авангарда» сховався
інший «звір».
Із Києва обласному міліційному
начальству телефонує Арсен Аваков.
Цікавиться, що будуть робити із Кутаковим та фанатами. Ультраси співають,
декого пускають всередину погрітися.
Близько десятої вечора люди розступилися, і арбітри, делегат та інспектор матчу відбули зі стадіону.

Уранці настало похмілля… За скоєне на «Авангарді» клубу доведеться
відповідати. Припускаємо, що кілька
десятків тисяч гривень штрафу «потягне» неодноразова нецензурна обструкція Кутакова і Ко, кілька сотень тисяч
гривень випишуть за забіг ультрас на
поле. Покарають особисто штрафом
обох Кварцяних. Крім того, їх дискваліфікують на матч або два. На дискваліфікацію очікуватиме й «Авангард» – імовірно, щонайменше два матчі «Волинь»
проведе без глядачів (а це весняні матчі
проти «Чорноморця» і «Зорі»). Якщо
лучани щиро не покаються (а в це нині
не дуже віримо), умовну дискваліфікацію можуть розповсюдити на усі матчі
весняної частини чемпіонату. А саме
навесні «Волині» вдома грати «жирні»
матчі з «Динамо» та «Шахтарем»!
Отаке ось «селяві», пане Кутаков,
красень ви нашого суддівського корпусу.

ЧИ ЗАТИСНУТЬ КУТАКОВА В КУТІ?

Теоретично Комітет арбітрів ФФУ
може покарати Кутакова, якщо побачить, що він справді провалив матч.
Ну от, приміром, запитають у Дмитра
Олександровича:
– Вас матеріально зацікавлював
«Металіст», щоб допомагати йому?
– Що ви? Боронь Боже!
– Зрозуміло. А звідки тоді така велика кількість помилок?
Кутаков розведе руками і йому покажуть на двері за непрофесійність. Якою
довгою може бути дискваліфікація цього арбітра, важко сказати. Але напередодні ймовірних революційних змін у
Федерації футболу і, відповідно, змін у
Комітеті арбітрів «Волинь» має шанс досягнути принаймні тимчасового увільнення Дмитра Кутакова. Заборонити
останньому судити назавжди – це вже
створити дуже сміливий прецедент у
нашому футболі. На таке нинішні керівники Комітету арбітрів – зазвичай вчорашні судді, а також ті, хто лобіює того
чи іншого арбітра із нинішнього списку
елітних суддів Прем’єр-ліги – можуть
піти тільки під неймовірним тиском.

СУХИЙ ЗАЛИШОК ВИМОГ
Скандал має вже свої «побічні»
гілки. «Металіст» попросив ФФУ та
Прем’єр-лігу якомога суворіше розібратися із «Волинню». А Федерація футбо-

Дмитро Кутаков. 37 років.
Часто усміхнений добродій.
Імпозантний рефері з репутацією
«судді за викликом».
Два роки тому помічений у
«вбиванні» «Чорноморця» в його
домашньому матчі проти того ж
«Металіста» (тоді на поле також
вибігли два вболівальники).
Звинувачений колишнім тренером
«Дніпра» іспанцем Рамосом у
непрофесійності. Зять одного з
впливових футбольних функціонерів
– одесита Євгена Амбросимова.
лу тим часом обізвала ведучого «2+2»
Циганика «попом Гапоном», себто провокатором, який не відає, що говорить
з телеекрана. «Плюсам» дісталося від
офіціозу ФФУ за доволі «проволинську» позицію у висвітленні події.
До речі, щодо медіаскладової скандалу, то посміхнули колеги з каналу
«Футбол» і газети «Сегодня». ЗМІ, які є
у власності Ахметова, додумалися звинуватити клуб в організації такої собі
вселенської змови: вболівальників заздалегідь підготували до акції, яка вигідна «Волині», щоб красиво піти з чемпіонату внаслідок фінансових проблем.
Тим часом «Волинь» станом на середу опротестувала результат матчу і
вимагає перегравання поєдинку. Крім
того, подано документи на дискваліфікацію Кутакова, все це підкріплено диском із записом матчу та окремих його
«кутаковських» моментів. Ультрас «Волині», як і обіцяли у своїй заяві, вирішили стежити й далі за ситуацією. Тому
в день виходу цього номера «ХЛ» ультрас «Волині» поїхали на пікет Будинку
футболу.
Відтак саме матч між «Волинню» та
«Металістом» може стати сірничком,
який годен роздмухати полум’я революції ультрас напередодні Конгресу
ФФУ, що відбудеться 18 грудня. Як завбачливо Анатолій Коньков попросив
міліцію на початку грудня забезпечити
охорону ФФУ в день Конгресу!
А народний гнів після Революції
Гідності не знає меж. Люди більше не
можуть терпіти свавілля. Вони не хочуть платити гроші і ходити на стадіон,
де є несправедливість. Футбол залишився осторонь змін після революції
тільки внаслідок того, що будь-якої миті
УЄФА могла піддати країну санкціям за
«політичний слід» у акціях протесту.
То, можливо, наш «герой» із факелом таки засвітив головну проблему футболу в Україні – Коньков і його
люди у всіх структурах ФФУ. Саме з
ними хочуть боротися фанати й частина клубів.
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«ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ!»
ЛУЧАНИ ОБІЦЯЮТЬ ІЗ ВИЛАМИ ЗАХИЩАТИ ПАРК І СПОРТИВНЕ ПОЛЕ

Ірина КАЧАН

же кілька років небайдужі
лучани, що живуть поблизу
парку на 40-му кварталі,
намагаються врятувати від
забудови спортивне поле та саму
зелену зону. І хоча сили нерівні,
активісти обіцяють не відступати.

У

ШИБА РОЗПОЧАВ,
РОМАНЮК
ПРОДОВЖИВ
Історія із ймовірною забудовою
стадіону на розі вулиць Конякіна
і Гордіюк почалася у 2007 році з
сумнівного рішення міської ради
під керівництвом тодішнього мера
Богдана Шиби. Не поцікавившись
думкою місцевої громади, понад
три гектари землі на п’ять років
віддали в оренду ПрАТ «Луцький
домобудівельний комбінат», яке
запланувало там невеличкий житловий масив.
За словами активістки Алли Надточій, місцевий люд про наміри будівельної компанії і рішення міськради
дізнався значно пізніше, аж у 2009
році, коли було затверджено генеральний план міста. Цим документом
було дозволено вести будівництво на
землі, що вже перебувала в оренді.
Хоча до того територія значилася як
зелена зона, що слугує захисною смугою від сусідніх промислових підприємств.
– Коли ми дізналися про те, що
спортивне поле хочуть знищити, то,
звісно, почали обурюватися. Насамперед тим, що ніхто не запитав думки
людей, – розповідає Алла Надточій.
– Невдоволених було і є багато, ми
створили ініціативну групу, взялися
з’ясовувати, що й до чого, вивчати
законодавство. Згодом забудовник
почав упевнено стверджувати, що
відбулися громадські слухання. Це
обурило ще більше, адже місцеві
жителі про будівництво почули вже
тоді, коли земля була в оренді. По
сусідству зі спортивним полем є будинок, у якому вже на той час діяло
ОСББ. А це юридична особа, і ЛДБК
з мешканцями цього будинку мав би
узгодити межі. Натомість дорогу до
будівництва запроектували під самими вікнами. І якби люди не повстали,
то будівництво, можливо, розпочалося б іще тоді.
Активісти кажуть, що планів забудови ласої ділянки землі вони чули
чимало. Спершу тут нібито хотіли
зводити елітні будинки з дворівневими квартирами. Та після кризи 2008
року ситуація змінилася і йшлося про
бюджетне житло. Чули навіть розмови про будівництво супермаркету і
аквапарку.
У травні 2011 року тут встановили паркан, аби обгородити територію
майбутнього будівництва. Та місце-

ві жителі оперативно його знесли й
звернулися до мерії, аби та заборонила будівництво нових багатоповерхівок у парку.
– Цю земельну ділянку було передано Луцькому домобудівельному
комбінату рішенням від 11.12.2007
року. І відповідно до того рішення,
Луцькою міською радою 18 січня 2008
року було укладено договір оренди цієї земельної ділянки з ЛДБК на
п’ять років, – каже депутат Луцької
міськради Олександр Семенюк. – На
той момент на місці парку планували
звести п’ять дев’ятиповерхівок. Та
люди справедливо підняли питання
доцільності будівництва на місці стадіону й порушення меж зеленої зони.
Поряд – промислові підприємства,
парк, окрім місця для спортивного
дозвілля, виконує функцію екологічного балансу. Це така собі буферна
зона, легені, які забирають викиди
сусідніх підприємств.
Алла Надточій міркує: у Луцьку
нині не так багато парків і скверів, де
можна проводити вільний час і тренуватися на свіжому повітрі.
– Це єдина велика зелена зона
одного із найбільш густонаселених
мікрорайонів нашого міста. Тут постійно гуляють діти, грають у футбол, сюди приходять тренуватися
навіть професійні спортсмени, часто
відбуваються змагання, – розповідає вона. – На канікулах не всі батьки мають змогу відправити дітей на
відпочинок, у табір чи в село. Тому
вони в парку і на стадіоні постійно
у гарну погоду. Розважаються, грають із м’ячем, бігають, катаються
на велосипедах, нічого не заважає,
небезпеки від транспорту немає. Та
й чимало дорослих тут займається фізкультурою, йогою. До того ж,
спортивне поле дуже якісне, адже під
ним – професійно закладена щебенева подушка.

КВАРТИРИ
ДЛЯ БІЙЦІВ АТО
На думку Алли Надточій, у тому,
що ЛДБК й досі претендує на цю земельну ділянку, попри невдоволення
місцевих жителів, винен і нинішній
міський голова Микола Романюк.
Він, упевнена жінка, не доклав зусиль, аби залагодити це протистояння.
– Ми чекали терміну закінчення
договору оренди. Просили, щоб договір розірвали, або принаймні не
продовжували, – говорить активістка. – Але вина Миколи Ярославовича
дуже велика. Він робив усе для того,
щоб підвести справу до судів. І будівельники подали до суду, аби оренду продовжили. Це мені казав сам
Руслан Вайман, власник і директор
ЛДБК. Оскільки саме так діяти йому
порадив Микола Романюк. І зрештою
договір оренди продовжили.

По тому невдоволені лучани чекали 2014 року, оскільки, згідно з генеральним планом, громада має право
раз на півроку вносити зміни в цей
документ. Тим часом, поки справа
перебувала в судах, забудовник не міг
взятися за будівництво.
– І тут ми знову дізнаємося, що відбувся суд і договір оренди продовжено. Знову нас обвели навколо пальця,
– розповідає пані Алла. – Оскільки це
сталося вже після Революції Гідності,
нас це ще більше обурило. Ми хочемо брати участь у розвитку міста, не
хочемо стояти осторонь. А на нас не
зважають.
У березні 2014-го відбулася сесія
міської ради, на якій мер постановив
провести громадські слухання, яких
так очікувала збурена громада, розробити чіткий план території, включаючи зелену зону. Та з’ясувався ще
один нюанс. Тоді було затверджено
ще один важливий документ – план
зонування території міста Луцька. Цей документ, як пояснювали
в міськраді, дає змогу оперативно
розв’язувати питання забудови території міста й більше того – визначити
шляхи розвитку Луцька на найближчі 30 років.
Однак у плані зонування і генеральному плані обласного центру виникли непорозуміння з приводу зеленої зони на 40-му. Якщо у генплані,

затвердженому раніше, було передбачено ділянку під будівництво, то
у плані зонування ця територія була
позначена зеленим кольором, тобто –
жодних нових багатоповерхівок.
– Руслан Вайман знову взявся
судитися з міською радою, щоби
отримати право будувати. І наразі
ситуація сумнівна. Він ніби й має
частково дозвіл будувати, а ніби й
не має. Та робить усе, аби досягти
свого, незважаючи на людей, – пояснює Алла Надточій. – Ми не згідні з
такою перспективою. Скільки разів
просили, аби сюди приїхали міський голова з чиновниками, які цим
опікуються. Щоб подивилися, почули людей, побачили дітей і спортсменів.
Натомість питання, яке стосується будівництва на розі Конякіна і
Гордіюк, знову без відома активістів
винесли на останню чергову сесію
Луцької міської ради, що відбулася
наприкінці листопада. У проекті рішення, зокрема, йшлося про дозвіл
на будівництво на 3,3 га, а ще забудовник попросив понад півгектара
в оренду для облаштування інфраструктури. У проекті, каже пані Алла,
в зеленій зоні з’явився шиномонтаж,
паркінг, мийка. А щоб догодити обуреним людям, передбачили і будівництво дитсадка поряд.
– Аби домогтися дозволу будувати,

Вайман почав маніпулювати темою
війни, обіцяючи виділити квартири
сім’ям учасників АТО. У приватній
розмові зі мною він казав, що виділить 10 квартир. На сесії міськради пролунала інформація про сім
квартир, – зауважила Алла Надточій. – А чому ж раніше не пропонував
пільгових квартир людям, які заслуговують? У нього ж є новобудови.
Як пояснив Руслан Вайман «Волинським новинам», після забудови
житловими будинками цієї земельної ділянки родинам загиблих у зоні
АТО бійців передадуть сім квартир.
Їх обіцяють подарувати у термін з
2016 до 2017 року. Зокрема, одну трикімнатну квартиру, дві двокімнатні
та чотири однокімнатні. Окрім того,
для інвалідів-учасників бойових дій
у Афганістані протягом багатьох років не виділяли жодного житла. Їм
обіцяють надати одну трикімнатну
та дві двокімнатні квартири. Однак
для реалізації цього плану треба затвердити план зонування території та
детальний план території на вулицях
Конякіна-Гордіюк.
Та зробити цього на останній сесії Луцькради не вдалося під тиском
обуреної громади, яка вимагала зберегти парк і спортивне поле. Міський голова Микола Романюк запропонував зняти з розгляду питання,
оскільки нібито не знав, що чинов-
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ники не узгодили проект рішення
з місцевими активістами. Більше
того, під роздачу потрапили головний архітектор Леонід Герасимюк
і його заступник Ярослав Матвіїв.
Останнього мер на емоціях розпорядився звільнити. Та наразі обом
чиновникам виписали догани.
– Якщо чесно, не розумію такої
поведінки міського голови, оскільки Матвіїв завжди був на нашому
боці, хоч чимось допомагав, підтримував, не підписував документи на
будівництво, – каже Алла Надточій. – Так само не розумію Ваймана. Знаю, що в нього є дві ділянки
на Чернишевського. Чому він там
не будує? Навіщо руйнувати парк
і гарне футбольне поле? Люди обурені настільки, що вийдуть із вилами захищати цю землю.
Більше того, на цю ж сесію виносили питання про поновлення
договору оренди ПП «НВП Лірол»
для будівництва гуртожитку на вулиці Гордіюк, 20а.
– Це вглиб парку. Мало того, що
хочуть житловий масив на спортивному полі, то приватний інститут
хоче звести гуртожиток, це вглиб
парку, – дивується Алла Надточій.
– У нас є багато державних університетів, які не мають гуртожитків.
То державним вишам ми не допомагаємо, а сумнівним приватним
інститутам роздаємо землю для будівництва гуртожитку. Як можна із
цим миритися?
За словами депутата Луцькради
Сергія Сівака, який бореться за збереження парку на 40-му і парку 900річчя Луцька, у мерії вже готуються
до громадських слухань з приводу
цієї конфліктної ситуації. А це вже
– перемога громади. Та чи вдасться
людям відстояти територію, він не
певен. Каже, найімовірніше, доведеться шукати компроміс.
– Це питання знято із розгляду
на сесії під тиском громади, хоча
насправді його мав би зняти юридичний відділ міської ради, – пояснює депутат. – Юрвідділ мав би
керуватися законом від 2011 року
про мораторій на зміну цільового
призначення окремих земельних
ділянок рекреаційного призначення. Тобто на сесію це питання не
мало виноситися в принципі. Ми
можемо тільки здогадуватися, чому
на це закрили очі. Очевидно, комусь так вигідно.

*****
Поки тривають баталії навколо
ласого шматка землі, де може вирости житловий комплекс й інститутський гуртожиток, на суміжній
території роками зводять кількаповерхову будівлю суду. Не так давно взялися за будівництво церкви
Московського патріархату, а неподалік збудувати храм планують і в
Київському патріархаті. Тільки-от
складається враження, що про сам
парк ніхто не дбає, окрім небайдужих активістів, які час до часу
влаштовують тут суботники. Ну й
місцевих жителів, які обіцяють берегти зелену окрасу сірого спального мікрорайону.
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НАШ САДОК
ЗА НАШІ
ГРОШІ
Євгенія СЕМЕНЮК

2013 РІК – БУЛО Б ДЕШЕВШЕ?

Луцький ДНЗ № 25, що на вулиці Чехова,
у 90-ті роки підпав під сумнозвісне
скорочення міських дитячих садочків. А їх
за часи незалежності країни ставало менше
приблизно на один за рік. Цьому закладу та
людям, які живуть поблизу, ще пощастило:
«Малятко» не закрили повністю, але відчутно
«підрізали» ціле крило. Один з трьох корпусів
дитячого садочка № 25 на тривалий час
віддали в оренду для потреб міськвідділу
Пенсійного фонду України.

2013-й взагалі був доволі сприятливим для дошкільної освіти Луцька. Того року вдалося здати
до експлуатації перший (!) за роки незалежності
новий дитячий садочок, який відкрили в одному
зі спальних міських районів. Тривале будівництво
нового ДНЗ вклалося в суму 25 мільйонів гривень
державних грошей, і цього вистачило для 10 вікових груп.

Як підрахували дослідники, всього за пострадянський час у місті щезли 20 установ, до яких
колись батьки, які працюють, могли привести дитину. Точніше, звісно, більшість з приміщень не
зникла: їх перепрофілювали. Часом ці приміщення
віддавали під різноманітні відомчі потреби, деякі
переробили навіть на приватні приміщення, інколи з юридичною зміною адреси. На місці одного з садків центру Луцька взагалі звели новеньку
багатоповерхівку. Загалом тема нестачі садочків
щороку стає все більш відчутною, бо діток у місті з’являється все більше, а про повернення втрачених, схоже, назавжди садочків говорити вголос
серед чиновників якось не прийнято.

НАБЛИЗИВСЯ 2015 РІК…

«МАЛЯТКО»
ДНЗ № 25 – один зі зразкових міських дитячих
садочків. У навколишніх будинках вже виросли
цілі сімейні династії відвідувачів, коли своїх дітей
одного за одним приводять сюди вже самі колишні
вихованці та вихованки. З осені 1993 року цей заклад очолює Тетяна Климук, з чиєї ініціативи садочок виступав та вигравав на профільних Всеукраїнських конкурсах. На рахунку «Малятка» – друге
місце на державному огляді-конкурсі на кращий
стан фізичного виховання у навчальних закладах
(2006 рік), перше місце за результатами конкурсу
«Школа сприяння здоров’ю» (2010 рік).
Цьому садочку вже біля 50 років. Міськвідділ
ПФУ підселили під бік вихованцям та персоналу
ДНЗ № 25 ще за часів головування у місті Антона
Кривицького. Коли кризові роки минули, заговорили про те, що час би підшукати чиновникам
інше приміщення. Але обидва наступники АФК,
незважаючи на довжелезну чергу до дитсадків у
центральних районах міста, аж до 2013 року тихенько продовжували договір про оренду цього
приміщення з Пенсійним фондом. Дотепер на вулиці Чехова можна зустріти заблукалих шукачів
міського відділу ПФУ, які за звичкою приходять на
стару адресу.
Коли нарешті 28 лютого 2013 року під час сесії
міськради вже остаточно заговорили про переїзд
установи та вивільнення приміщення дитячого
садочка під його роботу, міський голова Микола
Романюк назвав доволі скромну цифру коштів, потрібних для ремонту та відновлення крила ДНЗ. Це
була сума у 800 тисяч гривень. Але згодом переглянули як загальний кошторис, так і рішення про те,
що ж зможе виділити міська рада, щоб повернути
місту чотири повноцінні групи для дошкільного
навчання малят.

йонів гривень – нагадаємо, ушестеро вищою за попередній кошторис! Таку цифру озвучував інший
заступник міського голови Тарас Яковлев.
І, як виявилося, «Малятко» – не єдиний садочок, якому вкрай потрібні кошти, яких немає. Аналогічна історія намалювалася з реконструкцією колишнього ДНЗ № 21, що розташований на вулиці
Декабристів: там тривалий час працював відділ у
справах сім’ї та молоді, Служба у справах неповнолітніх міста Луцька та інші профільні структури.
Про нестачу грошей говорили під час однієї з літніх оперативних нарад у міськвиконкомі 22 липня
2014 року. На початку року планувалося, що вже у
вересні як мінімум до «Малятка» можна буде зарахувати додатково 100 дітей.
З грошима, які мали піти на відновлення одного з корпусів ДНЗ № 25, вийшло не так, як гадалося. Тоді, зі слів міського голови Миколи Романюка,
фінансування ремонту садочка на Чехова вирішили зняти, щоб перекинути ці кошти на економію
газу, на енергоощадні заходи – мовляв, щоб діти
не мерзли взимку. Отож, улітку рішенням 62-ї сесії
міської ради бюджет Луцька перекроїли, приблизно три мільйони гривень пішли на заходи для економії споживання газу.

Втім перше, з чим зустрівся нововідкритий
заклад, – це… черга. Тоді, у 2013 році, зі слів завідувачки ДНЗ «Дивосвіт» Ольги Швардовської,
83 дитини залишились без місця у вщент заповненому садочку. Відтак торік восени до закладів дошкільної освіти пішло десять з половиною тисяч
маленьких лучан, а для тисячі малюків бракнуло
місць.
Тоді в мерії переконували, що для реконструкції приміщень інших садочків Луцьку також потрібні державні кошти. Заступник міського голови
Святослав Кравчук назвав тоді суму допомоги з
державного бюджету, на яку могло б розраховувати
місто – це понад 15 мільйонів гривень.

2014 РІК – БАЖАННЯ Є,
ГРОШЕЙ НЕМАЄ
Після буремної зими 2013-14 років місто, як
несподівано з’ясувалося, лишилось сам-на-сам з
нерозв’язаною проблемою. Під час березневого засідання бюджетної комісії міськради заступниця
начальника управління фінансів та бюджету Луцькради Людмила Гаврилевська зазначила, що жодної гривні з 40 мільйонів субвенції з державного
бюджету Луцьк від Кабміну не побачить. Оскільки
надходження грошей від уряду на той час не передбачалось, для облаштування «Малятка» вирішили
віднайти кошти шляхом перекидання грошей з одного призначення на інше. Навесні садочку, таким
чином, обіцяли 1,33 мільйона гривень.
Утім з часом плани виявилися плинними. А
приблизна вартість реконструкції міського садочка № 25 тепер сягнула чотирьох з половиною міль-

Навряд чи наступний бюджетний період можна прогнозувати як більш передбачуваний, однак
нарешті міська влада ніби визначилася з ремонтом
«Малятка». Принаймні 25 листопада під час виїзної наради за участю міського голови (в якого
наступного року вже завершується каденція) озвучили новий кошторис та терміни робіт. Присутній
директор ТзОВ «ЖИТЛОБУД-2» Леонід Стефанович пообіцяв, що остаточно садок відновлять до
травня-червня 2015 року. А мер Луцька Микола
Романюк зазначив, що за проектною вартістю заявлено 7 мільйонів гривень – хоча цю суму можна
буде переглянути і до зниження.
Міський голова заявив, що кошти для завершення робіт знайдуться й у самому міському бюджеті. З його слів, для цього у міському головному
фінансовому документі заклали вже 6,58 мільйона
гривень.
Нині у садочку вже освоїли кошти, які встигла
виділити міська рада. За довідкою з управління
капітального будівництва Луцькради, 464,4 тисячі
гривень з міського бюджету пішли на перший етап
відновлення «Малятка». Додатково, зі слів мера,
обіцяють виділити ще півмільйона. Про ці кошти,
які мають провести рішенням позачергової сесії
міськради, стало відомо вже 9 грудня під час оперативної наради в міськвиконкомі. Наразі в закладі
спромоглися відремонтувати дах, встановити нові
віконні конструкції. З подальшим надходженням
дорогоцінних бюджетних коштів, ймовірно, вже
цього літа двері ДНЗ № 25 відчиняться для ще ста
дошкільнят, яким приготують чотири нові групи.
Поки що, порівняно з 2013 роком, черга до
садочків у місті лише ущільнюється. До ДНЗ восени 2014 року не потрапили вже майже півтори
тисячі маленьких лучан, чиї батьки подали заяви.
Це при тому, що за чотири роки місту додали 700
місць у садках, а відкриття довгоочікуваних приміщень у ДНЗ № 21 та № 25 відмінусує від черги
ще 200 осіб.
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Вінниці захопили будівлю
облдержадміністрації.
Луцькі фанати зірвали матч
з «Металістом». У Луцьку знайшли
труп чоловіка з відрубаною
головою. Що поєднує заголовки
цих новин, і то тільки за останній
тиждень? Розбиті вікна! – скажу
вам.

ТЕОРІЯ РОЗБИТИХ
ВІКОН
Теорію розбитих вікон сформулювали в 1982 році нью-йоркські криміналісти Джеймс Уїлсон та Джордж
Келлінг. Відповідно до цієї теорії, якщо
хтось розбив скло в будинку і ніхто не
вставив нове, то незабаром жодного
цілого вікна в цьому будинку не залишиться, а потім почнеться мародерство. Іншими словами, явні ознаки
безладу і недотримання людьми усталених норм поведінки провокують
оточення теж забути про правила.
Багато експертів сумнівалися в
дієвості теорії розбитих вікон. Зокрема, оскаржувалося твердження, що
недотримання одних правил може
підштовхувати людей до порушення
інших.
Проте соціологи Гронінгенського
університету (Нідерланди) експериментальним шляхом довели, що вона
має право на існування.
Перший експеримент проводили
на вулиці, де багато магазинів, біля
стіни будинку, де гронінгенці, приїжджаючи на закупи, паркують свої
велосипеди. Біля цієї стіни стояв
яскравий, добре помітний знак, що
забороняв малювати на стінах. Спочатку стіна була чистою. Експериментатори повісили на кермо кожного
велосипеда (всього велосипедів було
77) папірець зі словами «Бажаємо всім
щасливих свят!» І логотипом неіснуючого магазину спортивних товарів.
Сховавшись у затишному куточку, дослідники стали спостерігати за діями
велосипедистів. На вулиці не було урн,
тому людина могла або кинути папірець на землю, або повісити на інший
велосипед, або взяти з собою, щоб викинути пізніше. Перші два варіанти
розглядали як порушення усталених
норм, третій – як їх дотримання.
З 77 велосипедистів лише 25 (33%)
повелися некультурно. Потім експеримент повторили за такої ж погоди й
у ту ж пору дня, попередньо розмалювавши стіну беззмістовними малюнками. Цього разу насмітили 53 особи з
77 (69%). Виявлена різниця має високий ступінь статистичної значущості.
Таким чином, порушення заборони
малювати на стінах виявилося серйозним стимулом, що провокує людей
порушувати інше загальноприйняте
правило — не смітити на вулицях.
Другий експеримент мав показати, чи правдива теорія розбитих вікон
тільки для загальноприйнятих норм
або її дія поширюється також і на локальні правила, встановлені для якоїсь
конкретної ситуації чи місця. Дослідники перегородили головний вхід на

Девід Ган, який у той час прийшов
у керівництво метрополітеном, зробив
ось що: він поставив біля турнікетів до
десяти перевдягнутих поліцейських,
які відловлювали усіх порушників та
вишиковували їх вздовж стіни. Після
«полювання» усю «здобич» везли до
відділку, де відбувалася стандартна
процедура – «пальчики», «фотосесія»
та «прогонка по базі». При цьому нерідко при обшуку знаходили зброю
та наркотики. Внаслідок регулярних
«зачисток» кількість злочинів почала
зменшуватися. Теорія «розбитих вікон» виявила себе на практиці.

УКРАЇНА. НАШІ ДНІ

автостоянку парканом, в якому, проте,
було залишено широку щілину. Поруч
із нею повісили знак «Вхід заборонено, обхід — 200 м праворуч», а також
оголошення «Заборонено пристібати
велосипеди до огорожі». Дослід знову
проводили у двох варіантах: «порядок
дотримано» і «порядок порушено». У
першому випадку в метрі від паркану
стояли чотири велосипеди, явно до
нього не пристебнуті. У другому випадку ті ж велосипеди пристебнули до
огорожі. Із затишного місця експериментатори спостерігали, як поведуться громадяни, що прийшли по свої автомобілі: підуть обходити паркан чи
пролізуть у дірку. Результат виявився
позитивним: у ситуації «порядок дотримано» в дірку пролізли тільки 27%
автовласників, а в ситуації «порядок
порушено» – 82%.
Третій експеримент проводили на
підземній стоянці біля супермаркету,
де висіло велике й добре помітне ого-

лошення «Будь ласка, повертайте взяті
з магазину візки». У ситуації «порядок
дотримано» на парковці не було візків, у ситуації «порядок порушено»
там стояли чотири візки. Їхні ручки
дослідники завбачливо вимастили
мазутом, щоб у відвідувачів не виникло бажання ними скористатися. До
машин прикріплювали такі ж папірці,
як у першому експерименті. Результат
вийшов аналогічний: у першій ситуації кинули папірець на землю 30% водіїв, у другій — 58%.
Четвертий експеримент нагадував
перший, з тією різницею, що ознаки
«порушення норм іншими людьми»
були тепер не візуальні, а звукові. У
Нідерландах закон забороняє використання петард і феєрверків у передноворічні тижні. Виявилося, що
велосипедисти набагато частіше кидають папірці на землю, якщо чують, як
розриваються петарди.
У п’ятому та шостому експериментах людей провокували на дрібну крадіжку. З поштової скриньки стирчав
конверт з прозорим віконцем, з якого
виразно проглядала купюра в 5 євро.
Експериментатори стежили за людьми, підраховуючи кількість крадіжок.
У ситуації «порядок дотримано» поштова скринька була чистою і сміття
навколо не було. У ситуації «порядок

порушено» або скриньку було розмальовано безглуздими графіті (експеримент 5), або навколо валялося сміття (експеримент 6).
У ситуації «порядок дотримано»
тільки 13% перехожих (з 71) привласнили конверт. Однак з розмальованої
скриньки конверт вкрали 27% перехожих (з 60), а розкидане сміття спровокувало на крадіжку 25% людей (з 72).

ДОСВІД НЬЮ-ЙОРКА
Нью-Йорк у 1980-х роках являв
собою суцільне пекло. Судіть самі –
щодня здійснювалося близько 1500
тяжких злочинів та 6-7 убивств. Злидарство й жебрацтво були звичною
справою, в метро люди перескакували
турнікети, графіті були повсюди. Досягши піку в 1990 році, ця тенденція
пішла на спад. До кінця десятиліття
кількість убивств зменшилася на 2/3, а
кількість важких злочинів – на 75%.
Що трапилося? Невже злочинці
взялися за розум?
Поліція почала боротьбу з графіті
та зайцями в метро. Вони зрозуміли,
що все починається з малого. А також
те, що люди бачать, як дрібні злочини
сходять іншим з рук (перестрибування турнікетів), і самі починали порушувати правила – адже ніхто не слідкує.

Що зараз відбувається в Україні? Міністри далі крадуть бюджетні
кошти, депутати-регіонали знову у
Верховній Раді, прокурори збивають
людей на смерть на своїх крутих машинах, куплених, безперечно, з власної зарплати. Долар росте, доходи падають, корупція буяє пишним цвітом.
Ніхто не несе справедливого покарання. Слово «відповідальність» стало
анахронізмом, натомість його місце
посіла «вседозволеність».
Простий люд, спостерігаючи за
цим «бєзпрєдєлом» у вищих ешелонах,
і сам починає дозволяти собі більше.
Неповага до державної влади? Будь
ласка! Захопили приміщення ОДА у
Вінниці. Немає легітимних механізмів
вплинути на футбольного суддю? Зірвали матч, що сам суддя обкакався з
переляку. Замовники вбивства Гонгадзе ще не сидять? Чому б не відрубати
комусь голову? Не знайшли винуватців підпалів автомобілів у 2013 році?
Тепер у Луцьку вони горять ледве не
щотижня, при чому чергуються із вибухами гранат.
Напружена соціально-економічна
ситуація в країні, відсутність реформ,
війна на сході, помножені на величезну кількість летальної зброї на руках,
створюють суміш, від вибуху якої повилітають вікна в усіх домівках України.
Щоправда, на відміну від НьюЙорка 80-х, в Україні потрібно починати ловити не дрібних злодюжок, а
жирних корупціонерів. Латати передусім не розбиті вікна, а вітрини цілих кварталів. Лише тоді боротьба за
справедливість та законність матиме
успіх.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

19 ГРУДНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.25 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 21.30,
01.55 Спорт
06.50, 07.25, 08.25 Гість студії
07.40 Країна on line
08.45 Телемагазин
09.40, 19.00 Про головне
10.15 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
11.05 Х/Ф «БРАТ І СЕСТРА»
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Моя країна
14.20 Віра. Надія. Любов
15.20, 03.00 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чоловіки)
16.55 Euronews
17.10 Музичне турне
18.15 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер LIVE (ч.1)
21.40 Шустер LIVE (ч.2)
00.00, 01.00 Підсумки
00.25 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
02.00 ТелеАкадемія
05.00 Як ваше здоров’я?

СУБОТА

20 ГРУДНЯ
УТ1

06.45 Підсумки
07.00 Шустер LIVE
11.25 Подорожуй першим
11.50 Зроблено в Європі
12.10, 03.00 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (жінки)
13.00 Світло
13.30 Хочу бути
13.50 Нотатки на глобусі. Латвія
14.25, 03.55 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування (чоловіки)
15.40 В гостях у Д.Гордона
16.45 Чоловічий клуб. Бокс
17.55 Чоловічий клуб
18.30 Книга ua
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика з Олексієм
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи. Підсумки
00.15 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
01.50 Музичне турне
05.00 Віра. Надія. Любов

НЕДІЛЯ

21 ГРУДНЯ
УТ1

07.30, 00.15 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Школа Мері Поппінс
10.10 Подорожуй Литвою
10.40 Х/Ф «СНІГОВИКИ»
12.25, 03.00 Біатлон. Кубок світу.
Мас-старт (жінки)
13.15 Православний вісник
13.50, 02.30 Д/ф
14.25, 03.55 Біатлон. Кубок світу.
Мас-старт (чоловіки)
15.40 Фольк-music
16.55 Театральні сезони
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.30 Подорожуй першим
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.10 ПроОбраз
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 На слуху. Підсумки
01.25 Музичне турне
05.00 «Надвечір’я»

Хроніки ЛЮБАРТА
№36 (199)
1+1

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1» 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
19.30 «ТСН» 07.10 «Особистий
рахунок» 07.35 «Маша і ведмідь»
08.35 «Чистоnews» 09.40
«Чотири весілля» 11.00 Т/с
«Кухня» 12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів» 13.50,
14.50, 15.45 «Сімейні
мелодрами» 16.45 «ТСН.
Особливе» 17.10 Т/с
«Корольок - пташка співоча»
20.20 «Мультибарбара» 21.00
«Вечірній Київ» 22.55 «Світське
життя»00.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА»
01.55 Т/с «Корольок - пташка
співоча»

2+2
06.35 Д/п «Зброя майбутнього»
07.35 «Убойне відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00, 21.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ВІЙНА НА
ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ»
11.25 Х/Ф «ВІЙНА НА
ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ»
13.05 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «СуперОблом.UA»
16.30 Т/с «Чужий»
19.00 Х/Ф «МАЙСТЕР»
22.00 Х/Ф «ВОРОГ ПОРУЧ»
23.50 Х/Ф «ХРОНІКИ ПЕКЛА»
02.00 Х/Ф «ВТОРГНЕННЯ
ЖИВОЇ СТАЛІ»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя»
10.10, 02.30 Х/Ф «ЛІКИ ДЛЯ
БАБУСІ»
14.30 «Вечірній Київ»
16.30, 21.20 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.20 «Що? де? коли?»
00.35 Х/Ф «ЧЕРВОНІ ВОГНІ»
05.30 Телемагазин

2+2
07.15 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.40 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Т/с «Розшук-2»
18.00 Х/Ф «ХРОНІКИ ПЕКЛА»
20.10 Х/Ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-4»
23.00 Х/Ф «КОРОЛІВСТВО
ВІКІНГІВ»
01.00 Х/Ф «ВОРОГ ПОРУЧ»
02.20 Х/Ф «ТРИВОЖНИЙ
МІСЯЦЬ ВЕРЕСЕНЬ»

1+1
09.00 «Лото-забава»
10.00 «Українські сенсації»
11.05 М/ф «Ескімоска - 2:
пригоди в Арктиці»
11.10 М/ф «Маша і ведмідь»
12.00 «Інспектор Фреймут»
13.45 Т/с «Кухня»
18.25 «15 республік»
19.30, 04.45 «ТСН-Тиждень»
21.15 «Хоробрі серця»
23.10 Х/Ф «ПІСЛЯЗАВТРА»
01.35 «Українська нова хвиля»:
«Не менше 50 кг. Абонемент.
Уроки української. Дорога» 1
03.00 Х/Ф «ЧЕРВОНІ ВОГНІ»

2+2
09.00 Х/Ф «МАЙСТЕР»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ» 13.00 «Бушидо»
15.00 «Богатирі» 16.00 Х/Ф
«МІЦНИЙ ГОРІШОК-4»
18.50 Х/Ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА-2»
20.50 Х/Ф «ХИЖАКИ»
23.00 Х/Ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА»
01.00 Х/Ф «КОРОЛІВСТВО
ВІКІНГІВ»
02.30 КИНОРІК. Х/Ф
«КАРПАТСЬКЕ ЗОЛОТО»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 «Новини»
07.10, 08.10, 09.10 «Марафон.
Диво починається»
11.00, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 «Щастя з пробірки»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВ І РОМАН»
22.45 «Чорне дзеркало»
01.05 Т/с «Паралельне життя»
03.50 Х/Ф «ВІДКРИТІ ДВЕРІ»

МЕГА
07.00, 14.10 Діти Гітлера
07.50 Вражаючі кадри
09.40 Далеко і ще далі
10.40 Невідома Індія
11.30 Тварини-бійці
12.20, 22.00 Шукачі
неприємностей
13.10, 17.30 Мисливці за зміями
15.50, 21.10 Мегаспоруди
16.40 Секретна зброя тварин
18.30 Загадки Всесвіту
19.20 Секретні території
22.50 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур
01.20 Війна всередині нас

ІНТЕР
08.00 «Школа лікара
Комаровського»
08.30, 03.20 Д/ф
09.30 «Новини»
10.00 Т/с «Будинок біля великої
річки»
12.55 Х/Ф «ЛЮБОВ І РОМАН»
15.00 Т/с «Кохання не картопля»
18.00, 20.30 Т/с «Все
повернеться»
22.30 Т/с «Точка кипіння»
01.50 Х/Ф «КАКТУС І ОЛЕНА»
04.10 «Мультфільм»
04.25 Т/с «Найкрасивіша»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00 У пошуках істини
08.40, 02.10 Танки. Великі битви
10.30, 21.00 Світ на долоні
13.30 Невідома Індія
16.30 Далеко і ще далі
19.30 Шукачі скарбів
00.30 Таємниці Америки
03.50 Шпигуни Британії
05.20 Пірати XXI сторіччя:
Сейшели

ІНТЕР
05.05, 01.25 Т/с «Найкрасивіша»
07.20 «Подробиці»
08.00 «уДачний проект»
08.35 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
11.00 Т/с «Все повернеться»
15.10 Т/с «Кохання не картопля»
20.00, 04.15 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Сліпе щастя»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.30 У пошуках істини
08.10, 02.10 Танки. Великі битви
10.00, 21.30 Світ на долоні
13.00 Невідома Індія
16.00 Далеко і ще далі
18.50 Секретні території
00.30 Таємниці Америки
03.50 Обамобіль
04.40 Втеча з секти: моя історія
05.20 Крах євро
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СТБ
05.45 У пошуках істини
06.30 Х/Ф «МІЙ ЛЮБИМИЙ
КЛОУН»
08.05 Х/Ф «ZOLUSHKA. RU»
10.15 Х/Ф «І ПАДАЄ СНІГ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
22.45 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7». Підсумки
голосування»
23.50 «Куб - 5»
01.40 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 13.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00, 23.30 Т/с «Лягавий
2»
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
18.00 Т/с «Повернення Лялі»
23.00 Події дня
02.15 Т/с «Охоронець 4»
03.50 Х/Ф «СИБІР. МОНАМУР»

СТБ
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82»
13.10 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
16.10 «Зважені та щасливі - 4»
19.00 «Х-Фактор - 5»
21.45 Т/с «Коли ми вдома»
22.45 «Х-Фактор - 5 Підсумки
голосування»
00.00 «Детектор брехні - 6»
02.35 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.25 Т/с «Повернення Лялі»
06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 02.15 Події
07.10 Т/с «Дорожній патруль 5»
10.00 Один за сто годин
11.10, 22.15 Х/Ф «СЛІДАМИ
ФЕНІКСА»
13.15, 15.20 Т/с «Волошки»
17.25, 19.40 Т/с «Красуні»
00.20 Х/Ф «СИБІР. МОНАМУР»
02.55 Т/с «Охоронець 4»
05.10 Х/Ф «МОЄ ПРІЗВИЩЕ
ШИЛОВ»

СТБ
06.10 Х/Ф «ШУКАЙТЕ ЖІНКУ»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.20 «МастерШеф - 4»
14.50 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 14»
21.10 «Один за всіх»
22.20 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
23.25 Х/Ф «СУДЖЕНИЙРЯДЖЕНИЙ»
01.20 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.40 Події
07.20 Таємниці зірок
09.15 Т/с «Волошки»
13.10 Т/с «Красуні»
17.00, 20.00 Т/с «Зведена сестра»
19.00 Події тижня з Олегом
Панютою
22.00 Т/с «Слід»
23.20 Х/Ф «МОЄ ПРІЗВИЩЕ
ШИЛОВ»
01.20 Т/с «Охоронець 4»
05.05 Остаточний вердикт
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ICTV
04.45 Т/с «Одружені з футболом»
05.05 Служба розшуку дітей
05.10, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.40 Світанок
06.40, 08.00 Т/с «Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10, 13.20 Т/с «Наркомівський
обоз»
14.40, 16.20 Т/с «Смертельна
сутичка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Кріт
21.25 Т/с «Чужий район»
22.20 Т/с «Фізрук-2»
23.15 Х/Ф «СФЕРА»
01.50 Х/Ф «ВІРУС»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Служба розшуку дітей
05.55, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 02.25 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.20 Ревізор-4
10.55 Страсті за Ревізором
12.20, 16.55, 21.00 Т/с «Вороніни»
15.55, 22.00 Т/с «Молодіжка-2»
18.20, 05.05 Абзац!
19.00, 23.05, 00.50 Герої та коханці
02.30 Руді
04.40 25-й кадр

ICTV
07.05 Х/Ф «ВОРОГИ»
08.50 Україна. Код унікальності
09.50 Дістало!
10.50 Громадянська оборона
11.50 Інсайдер
13.00 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ»
14.55 Т/с «Фізрук-2»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.10 Х/Ф «ХЕНКОК»
22.00 Х/Ф «СФЕРА»
00.45 Х/Ф «ІЛЮЗІЯ ОБМАНУ»
02.30 Т/с «Алькатрас»
03.55 Х/Ф «КАДІЛЛАК РЕКОРДЗ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Нереальні історії
07.25 Ревізор
09.15 Стажисти
10.40, 12.40 Герої та коханці
14.35, 16.35 Хто Зверху?-3
18.45 М/ф «Кішки проти собак»
20.40 Х/Ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНА»
23.30 Стенд Ап Шоу
00.30 Х/Ф «ЗАЛІЗНЕ НЕБО»
02.05 Т/с «До смерті красива-3»
04.10 Зона ночі
05.10 25-й кадр

ICTV
09.10 Дивитись усім!
10.10 Кріт
10.45 Х/Ф «ХЕНКОК»
13.10 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-2. ЇХ ПЕРШЕ
ЗАВДАННЯ»
15.00 Т/с «Чужий район»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС-2.
ГРА ТІНЕЙ»
01.25 Х/Ф «КАМ’ЯНА ДОВБЕШКА»
02.55 Х/Ф «КОЛЕКЦІОНЕР»

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 Х/Ф «ПОЖЕЖНИЙ ПЕС»
09.50 М/с «Дракони: Вершники
Дурня»
11.50 М/ф «Кішки проти собак»
13.40 Х/Ф «ЙОКО»
15.40 Х/Ф «МЕРАЙА МУНДІ І
СКРИНЬКА МІДАСА»
17.45 Х/Ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНА»
20.40 Х/Ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
КУБОК ВОГНЮ»
23.45 Х/Ф «ОКУЛУС»
01.50 Х/Ф «ЗАЛІЗНЕ НЕБО»
03.15 Т/с «До смерті красива-3»

КІНОНОВИНИ
ВИЙШОВ ПЕРШИЙ
ТРЕЙЛЕР УКРАЇНСЬКОГО
ФІЛЬМУ «НЕЗЛАМНА»

navsi100.com

В

ійськова драма «Незламна» стала першим національним фільмом, який взяла у прокат «20th
Century Fox». Сюжет картини заснований на реальних
подіях і розповідає про життя легендарної українки
Людмили Павличенко — однієї з найкращих жінокснайперів в історії Другої світової війни. До речі,
походить вона з Білої Церкви, де нині одна з вулиць
носить її ім’я — як вулиця і в Севастополі, де довелося воювати снайперу. Майору, Герою Радянського Союзу судилося знищити понад 300 нацистів, відвідати
США, де вона познайомилася з дружиною президента
Елеонорою Рузвельт. Саме Людмила Павліченко виголосила полум’яну промову в Конгресі США, за два
місяці після якої було відкрито Другий фронт.

Фільм заплановано як амбітний байопік із російськими зірками. Прем’єра відбудеться навесні 2015
року. Стрічку покажуть не тільки на великих екранах
– чотирисерійну телеверсію можна буде подивитися на
каналі «Україна».
Знімання картини розпочалися у 2012-му й завершилися в середині червня цього року. Бюджет україноросійського фільму складає 5 млн доларів (70% – Україна,
30% – Росія). Виробник — студія «Кінороб». Постпродакшном і дистрибуцією опікується Film.ua. Режисер
«Незламної» — Сергій Мокрицький, продюсером виступив Єгор Олесов. У головних ролях задіяні Юлія Пересільд («Край», «П’ять наречених», «Параджанов») та Євген Циганов («Діти Арбату», «Пітер FM», «Відлига»).

В УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКАТ
ВИЙШОВ ОДИН ІЗ НАЙКРАЩИХ
ДЕБЮТАНТІВ КАННСЬКОГО
КІНОФЕСТИВАЛЮ
navsi100.com
В український прокат вийшов фільм Неда Бенсона «Зникнення Елеанор Рігбі». Головні ролі в картині
виконали одні з найзатребуваніших сучасних акторів:
Джессіка Честейн і Джеймс МакЕвой. Фільм був представлений у конкурсній програмі Каннського кінофестивалю «Особливий погляд» і претендував на «Золоту камеру» за найкращий повнометражний дебют.
Стрічка розповідає історію закоханої пари, що
переживає жахливу подію. У головних ролях молоді,
харизматичні й вже відомі актори, крім того, роль другого плану в картині грає Ізабель Юппер.
«Насправді є три повноцінні версії фільму: одна з
них розповідає про події з його точки зору, інша – з
її. В українському прокаті ми побачимо дещо скорочену комбіновану версію, яка об’єднує обидва погляди.
Фільм дуже яскравий, неймовірно гарний та, безперечно, сповнений любові до Нью-Йорка й класики європейського кіно», – розповів Ілля Дядик, програмний
директор «Артхаус-трафік».

«ПЛЕМ’Я» МАЄ ЧЕРГОВУ НАГОРОДУ
mediahouse.com.ua

Ф

ільм «Плем’я» українського кінорежисера Мирослава Слабошпицького переміг на міжнародному
кінофестивалі у Тбілісі. Про це повідомляє «Tbilisi
International Film Festival» у «Facebook». «Золотого
прометея за найкращий фільм отримує «Плем’я» Мирослава Слабошпицького», – йдеться у повідомленні.
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КІНОРЕЦЕНЗІЯ

Дарина ГОГОДЗА

ершокласна стрічка від
молодого режисера
Дем’яна Шазеля змушує
затамовувати подих у буквальному
розумінні цих слів. Від першого до
останнього кадру вона тримає у
напрузі, змушує співпереживати,
дивуватися, розпалює гнів
і водночас захоплення та
мотивацію.

П

щодня виборювати місце в основному
складі.
Школа, як з’ясувалося, неврівноваженого і деспотичного наставника
виявляється не такою простою. Збиті
до крові руки, піт та знесиленість –
ніщо порівняно з величезним психологічним тиском і шквалом образ, що
линуть від диригента.
«Немає на світі слова більш не-

безпечного і шкідливого, аніж «молодець», – говорить його наставник.
До слова, виконавець ролі диригента актор Джонатан Сіммонс, якому
зазвичай дістаються другорядні ролі,
зіграв, як кажуть, на надриві. Вірю і
боюся кожного погляду, кожного руху
руки.
Не буду розкривати карт сюжету,
аби не позбавити глядача майбутньої

Головний герой драми «Одержимість» Ендрю, якого грає актор Майлз
Теллер, отримує шанс бути перкусіоністом в оркестрі під керівництвом
найкращого диригента країни. Більше
того, такий шанс Ендрю отримує від
диригента особисто. З цього моменту,
коли до нього обернулася фортуна,
барабанщик просто не може здатися і готовий жертвувати всім, адже
вважає, що його жертва буде виправданою. Ендрю готовий відмовитися
від дівчини, послати під три чорти
близьких, бути приниженим, готовий

КУДИ ПІТИ

«ГАРМИДЕР»
ЗАПРОШУЄ НА
РЕВОЛЮЦІЙНУ ПРЕМ’ЄРУ
Народний аматорський
театр-студія «ГаРмИдЕр»
запрошує на свою чергову
прем’єру – документальну
виставу «Дожити до…».
Відбудеться вона 13 і
14 грудня у Луцькому
районному будинку
культури.
Рік тому показ документальної вистави «АУ! Сказане
мільйонам», із вкрапленням подій 30 листопада став
приводом для політичних репресій театру «ГаРмИдЕр».
Прем’єрна документальна вистава «Дожити до…» витікає
із минулорічного фіналу і пливе постами інтернеткористувачів, написаних протягом останнього року
(грудень 2013 року – листопад 2014 року).
«У процесі роботи над сценарієм крізь наше серце
пройшли десятки інтернет-історій. Люди, які стояли
за цими історіями, викликали у нас шквал почуттів:
ранили, доводили до відчаю, окрилювали, розраджували,
викликали огиду і сміх. Разом із ними ми осмислювали
наше Вчора, Сьогодні та Завтра… Проживімо ще раз
рік революції та війни разом із нашими героями. 12
місяців потрясінь, змін, героїзму, зради й байдужості в
соцмережах. 12 місяців трансцендентної єдності Нації та
невимовного болю від Любові до своєї рідної Землі», –
кажуть небайдужі театрали.
Як розповіла режисер і сценарист Руслана Порицька,
вистава присвячується пам’яті загиблого героя Віктора
Гурняка та всіх полеглих у боротьбі за Україну. Зібрані
кошти буде спрямовано у фонд доньки Віктора й на
потреби АТО. Суму оприлюднять одразу після закінчення
вистави. Організатори просять жертвувати за вхід не менш
як 50 гривень.
Вистава відбудеться 13 і 14 грудня за адресою: Луцьк, вул.
Ковельська, 56, Луцький районний будинок культури.
Початок о 18:00.
У театрі також попереджують, вистава містить нецензурну
лексику, тому відвідувачів до 16 років не запрошують.

насолоди. Скажу одне: це кіно про
мотивацію і методи, про те, куди приводять мрії. Воно ставить питання: а
чого варті ви? А на що ладні піти ви,
аби досягнути мрії? А чи маєте ви достойну мрію? Чи є щось, заради чого
ви ладні бути одержимим?
Цікаво, що в цій стрічці багато
справжнього, що і створює неповторні
рефлексії після перегляду. Наприклад,
актор Майлз Теллер, який виконує головну роль і в житті грає на барабанах
з 15 років, під час знімань стер руки до

ран. І тому кров на паличках та барабанних тарілках, що показана у фільмі, саме його. Або ж в одному з епізодів, коли актор Джонатан Сіммонс дає
ляпаса, удар справді реальний.
Кіно знято практично в одній
локації, втім не дає шансу ані розслабитися, ані засумніватися, ані
нудьгувати, ані відвести погляд. Нервова напруженість головних героїв
буквально передається через екран,
наповнює і звучить у грудях барабанним дробом.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«ІУДА»

(РФ, 2013)
Режисер: Андрій Богатирьов
Один із найзагадковіших і
водночас найцікавіших біблійних
сюжетів про зраду Христа Іудою
знайшов досить непогане, майже
театралізоване і тим ще глибше у
вимірі людського, втілення в російському кінематографі. Богатирьов
«приземляє» персонажів до рівня
звичних обивателів і стандартних
тисячоліттями схем міжлюдського
співжиття у цьому світі, на рівні
побутовому і моральному. Критики називають фільм відвертою
провокацією, що може так чи так
зачепити релігійні почуття вірян,
проте для мене все, що дає змогу поглянути на речі з іншого ракурсу,
завжди буде цікавіше за усталений консерватизм та комфорт звичного в нашій свідомості. Раджу.

«ХОЛОСТЯКИ
У ВІДРИВІ»

(Франція, 2013)
Режисер: Антоні Марсьяно
Французька комедія американського штибу з супним набором сімейних нерводрам – класика
для розважального європейського
кіно 2000-х. Без крайнього тупізму, але з доброю долею життєвого
вар’ятства, з яким так чи так стикався кожен з нас. Один з героїв лишає
свою дружину, будучи певним, що
вона зіпсувала його життя… Більше того – він робить усе можливе,
щоб його дочка не вийшла заміж
за музиканта-початківця, за деякий
час перетворивши його на свого товариша по чарці. Подекуди більше драматично, ніж весело, з присмаком цинізму, що стосується змальованої «кухні» поп-музики. Приємний бонус – присутність у кадрі Іггі Попа. Розслабтесь і подивіться
в хорошій компанії друзів чи коханої.

«ЛІЗЗІ БОРДЕН
ВЗЯЛА СОКИРУ»

(США, 2014)
Режисер: Нік Гомез
Усе більше і більше подобається
сучасний американський телепродукт – мало чим поступаючись якістю продукту для великих екранів
кінотеатрів, він місцями сягає суттєво цікавіших глибин за контент
комерційний і добре розпіарений.
Реальна історія Ліззі Борден, яка
в позаминулому столітті холоднокровно вбила своїх батьків, потрапила в суд і була виправдана. Розмірене смачне кіно для поціновувачів
психологічних трилерів і дослідників природи людських слабкостей,
на чому, власне, і спеціалізується
Нік Гомез у своїх телепостановках.
Рекомендую.

«УЦІЛІЛИЙ»

(США, 2013)
Режисер: Пітер Берг
Оскароносний фільм Берга
важко дивитися і не проводити паралелей з тим, що нині відбувається
на сході України. Втім продумана
режисура, драматика та реалістичність у стрічці підштовхують глядача (принаймні, за себе можу говорити сміливо) абстрагуватися
від схеми «погані – добрі», даючи
усвідомлення глибини і страхіття
війни, природи нашої людяності та
волі обставин, що змушують людей
перетворюватися на звірів, а звірів
згадувати про своє людське начало.
Один із фільмів, що найбільше вразив під час перегляду цьогоріч.
Акторський склад, операторська робота, сценарій, кольористика, загальний антураж та атмосфера фільму – перфектно! Браво, Берг. Раджу всім, хто прагне руху та самоусвідомлень себе як людини в світі
і прийняття того факту, що поза чорним та білим навколо ще вкрай
багато розмаїтих кольорів. Варто!
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АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ:
ВИХІД ІЗ ЗОНИ КОМФОРТУ

Яся РАМСЬКА

К

ажуть, що в людини має
бути мрія. А ще кажуть,
що вона, мрія та, не має
бути здійсненною, бо тоді життя
втратить сенс. Ніби тунель зі
світлом у кінці. Йдеш ним довгодовго, а світла наздогнати не
можеш, хоча й прагнеш. Це
стимул не опускати рук і постійно
рухатися вперед.
Найвідоміша та найпоширеніша у
світі мрія, певно, американська. І
практика доводить, що вона таки
має здатність перетворюватися
на ціль і ставати реальною.
Тисячі людей на планеті чомусь
думають, що у житті за океаном
більше радості, щастя, любові та
матеріальних благ зрештою. Після
еміграції ж (і не лише у США)
є два варіанти розвитку подій:
здійснення усіх сподівань або, не
дай Боже, розбиті надії.
Розумна у більшості випадків
вільна енциклопедія «Вікіпедія» каже: «Американська мрія – поширена у США доктрина, згідно з якою в
кожного американця є можливість
досягти успіху завдяки працелюбності, мужності, наполегливості та
рішучості. «Американська мрія» про
країну, де життя кожної людини буде
кращим, багатшим і повнішим, де кожен матиме можливості відповідно до
своїх здібностей і зусиль, незважаючи
на соціальний клас чи походження».
Серед моїх знайомих (та знайомих моїх знайомих теж) немає таких
емігрантів у США, які повернулися б
назад, в Україну. І це не означає, що
у всіх там все склалося дуже добре.
Доводиться дуже тяжко або ж дуже
багато працювати, не можна часто відвідувати рідних, чужа країна, інший
менталітет, невиправдані сподівання.
Чому люди не повертаються? Певно,
тому, що надто багато вже зроблено.
Інша можлива причина – страх осуду
й нерозуміння з боку оточення. Бо ж
як можна приїхати назад звідти, де все
так утопічно добре?!
«Амерікан дрім» лучан Марії та
Андрія – вже реальність. Вони переїхали з рідного Луцька в американське
місто Медісон, штат Вісконсин.
Марія та Андрій – це не справжні імена героїв цієї публікації. Хоча
самі вони абсолютно реальні. Просто
з певних причин не хочуть аж дуже
афішувати свою історію. А рідні й так
впізнають, бо... знають. Можливо, ви
навіть бачили це яскраве подружжя
десь на вулицях Луцька, зустрічалися
«на каві», говорили за життя. Тепер,
щоб зустрітися з ними, треба летіти у
США. Про вихід із звичної зони комфорту та кроки назустріч «американській мрії» – їхні міркування.
Ми обоє народилися в Луцьку.
Навчалися теж тут. Я (Марія) за спеці-

альністю філолог-перекладач. Андрій
– спеціаліст з економічної кібернетики. Ще навчаючись в університеті,
отримала роботу в одному з місцевих
банків. Андрій натомість два роки
поспіль під час літніх канікул літав у
США за програмою «Camp America».
Після закінчення навчання він влаштувався на роботу в той самий банк,
де вже працювала я. Там і познайомилися. Якщо казати точніше, то наше
знайомство відбулося під час невеличкого турніру з пінг-понгу, що його організували для любителів під час корпоративної зустрічі. Ось так нас звела
пристрасть до настільного тенісу.
Ми обоє маємо спільне хобі – англійську мову. Оскільки Андрій двічі
був у США, то часто розповідав мені
історії та цікаві події, що з ним там
відбулися. А я завжди тільки думала,
як було б цікаво, якби ми жили у тих
далеких заокеанських штатах. Та на
той час то були просто мрії. Абсолютно нереальні. Знаєте, про таке думаєш, але знаєш, що ніколи з тобою це
не відбудеться.
Ми багато чули про лотерею від
уряду США. Беручи в ній участь, можна виграти Грін Карту. Вирішили ознайомитися з її правилами. З’ясувалося,
що все доволі просто: потрібно лише
три хвилини часу для заповнення загальної інформації про себе, цифрове
фото та хоча б мінімальне знання англійської мови (навіть коли з англійською не особливо товаришуєте, то
треба просто знайти людей, які нею
розмовляють). Зовсім нічого складного. Головне – уважно заповнити анкету, без помилок, та вказати правдиву
інформацію.
Ця лотерея відбувається лише
в жовтні кожного року. Результати
з’являються на початку травня. Усе
вирішує рендомний вибір комп’ютера.

Ми особливо довго не вагалися й зареєструвалися. Наші друзі теж вирішили спробувати щастя.
То був 2013 рік. У травні ми запланували весілля. Але... хто міг би подумати, що серед усіх знайомих, хто таки
зареєструвався у лотереї від США,
комп’ютер обере саме мене?! Начитавшись попередньо інформації про
цю лотерею, ми знали, що наші шанси
досить малі, бо статистика свідчить
про те, що багато людей виграють з
п’ятого чи навіть десятого разу, а це
п’ять – десять років. А мені пощастило
з першого. Це було як сніг на голову,
але відчуття приємне. Додам лише, що
справді вірю у долю та знаки.
Наступний крок – це збирання
повної інформації про себе, освіту,
досвід роботи. Ми вирішили зачекати, одружитися, як і планували, а вже
потім заповняти документи як на подружжя. Підготовка усіх паперів забирає більше часу, ніж хочеться. Просто
тих документів уже більше.
Папери ми відправили в червні
2013-го. Далі чекали електронну відповідь про призначення зустрічі в Посольстві США у Києві. На співбесіді
треба було бути в грудні. Перед зустріччю, приблизно за два тижні, потрібно пройти медкомісію теж у Києві
(це обов’язковий нюанс). Думаємо, що
дуже добре таке «розтягування» процесу, оскільки з’являється можливість заробляти та відкладати гроші на переїзд.
Наші родичі та друзі були шоковані. Та знаєте, ніхто не намагався
нас переконати не їхати. Такий шанс
може трапитися лише раз у житті.
Варто спробувати! Як кажуть, завжди
можна повернутися. Хоча для нас це
не варіант.
Ще до призначення співбесіди
ми знали, де хочемо жити. Вибрали столицю штату Вісконсин, місто

Медісон. Населення тут майже як у
Луцьку, кримінальний рівень – один
з найнижчих у США, а також найменша ймовірність ураганів. То були три
основні параметри, за якими обирали
саме це місто.
Через два дні після співбесіди
нам відкрили візи США. Ми придбали квитки на березень 2014 року
– Київ-Москва-Нью-Йорк-Чикаго. З
Чикаго діставалися автобусом. Звичайно, зважаючи на події, що тоді починалися в Україні, було трішки моторошно робити пересадку в Москві, та,
на щастя, нічого дивного й поганого з
нами там не сталося.
У кожного, хто був у США, свій
«негатив» і «позитив». Це все дуже
суб’єктивно. Мій позитив: природа
серед міста, те, як люди її бережуть,
дикі тваринки та птахи, яких можна
бачити всюди, а не лише в зоопарку
– білочки, олені, бурундуки, яструби,
орли. Білочки – найпоширеніші, їх тут
ну дуже багато. Дивує те, що вони не
бояться жити серед людей.
Американські усмішки справді існують. Незнайомі люди питають: «Як
справи?». І не важливо, що їх насправді це не дуже цікавить. Просто так
ввічливо. Думаю, усмішка допомагає
їм завжди бути в хорошому настрої.
Негативний досвід життя у США
насправді не такий уже й негативний. Просто було важче звикати, наприклад, до... відстані. Відстані, яку
треба проїхати від дому навіть у магазин. Тобто їхати недовго. Але в Луцьку
ми дуже любили ходити пішки. Тут
пішки можна лише прогулятися. Тому
автомобіль у нашому штаті зовсім не
розкіш, а засіб пересування.
Після приїзду в Медісон ми заселились у готель. Там жили три місяці.
Зараз винаймаємо квартиру в житловому комплексі. Чому так довго жили

в готелі? Бо для того, щоби орендувати квартиру, треба мати певний дохід
(обов’язково), а також історію оренди.
Уповноважені особи, які ухвалюють рішення, мають буди переконані, що нові
люди не спричинятимуть дискомфорт
іншим, які проживають у комплексі.
Звичайно, ні про яку історію оренди не йшлося. Усе залежало лише від
нашого доходу. Однак є можливість
заселення і без фіксованих прибутків.
Тоді треба знайти людину-поручителя,
яка уклала б договір оренди. Саме
прибутки поручителя беруть до уваги
власники комплексу. Такої людини в
нас теж не було. Довелося чекати.
Ми зараз обоє працюємо. Намагаємося, звісно ж, щоб усе в нас було
ще краще, ніж зараз є. Тому працюємо
багато. Тішить те, що заробітна платня відповідає відпрацьованому часу.
Оплата тут погодинна.
Радію, що зробили такий важливий крок у нашому житті. Ми повністю вийшли з нашої зони комфорту.
Цінуємо все, що маємо. У США нам
бракує лише близьких людей. Звичайно, серце болить за Україну, але планів
повертатися немає зовсім. Хіба лише
тільки «в гості». У гості... додому. Ми
за «американською мрією» не їхали.
Ми їхали за кращим життям.
Історія Маші й Андрія на перший
погляд може видатися занадто солодкою. З їхніх слів, так вийшло тому, що
переїзд за океан – це зміна, якої вони
прагнули й яку планували. Саме тому
не скаржаться на труднощі й зовсім не
думають про повернення. А ще вони
кажуть, що не треба ставити планку
очікувань аж занадто високо, щоб не
розчаровуватися.
Інша лучанка, Віта, не летіла на далекий континент у пошуках кращого
життя і зовсім не збиралася там залишатися. Просто випала нагода повчитися за кордоном. Її американський
досвід був, м’яко кажучи, не дуже радісним. Вона жила в одному з найкрасивіших штатів — Монтані. Але тепер,
після повернення в Україну, каже, що
ніколи не хотіла б жити за океаном, бо
там... немає душі. На першому місці у
тамтешніх жителів – матеріальні блага,
а не людські стосунки. Тому дівчина
радить полетіти в США, як є така можливість, побачити, як там і що, і повернутися додому. Бо, хай як банально це
звучить, але добре там, де нас нема.
Людина завжди шукає кращого. І
навіть якщо те, краще, вже є, хочеться ще більше й більше. Така вже наша
природа. То, можливо, треба зупинитися й почати нарешті цінувати те, що
вже маємо, а не те, що можемо мати
колись?.. Звичайно ж, не треба боятися виходити із звичної зони комфорту,
але дуже важливо потім знайти нову.
Щодо «амерікан дрім», то хочеться
вірити, що зовсім скоро ми житимемо
в такій країні, з якої не хотітиметься
емігрувати. А поки – хай ваші переїзди будуть бажаними, щасливими й ніколи – вимушеними. І ще пам’ятайте:
шлях до відступу є завжди.
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БАСКЕТБОЛ

АКЛІМАТИЗОВАНИЙ
ШЕЛУХА ДОПОМІГ
ПЕРЕМОГТИ
Назар ТРИКУШ
«Вовча зграя» – «Волиньбаскет-WOGУніверситет» – 87:101 (25:22, 21:23, 22:28,
19:28) та 64:73 (17:18, 12:13, 14:21, 21:21)
У Києві оновлений «Волиньбаскет» здобув перші дві виїзні перемоги. На майданчику столичного Палацу спорту волиняни здолали БК «Вовча зграя».
Перша гра для лучан стала історичною.
Це перший матч цього сезону, коли «Волиньбаскет» переступив 100-очковий рубіж.
Правда, до великої перерви лідерство у матчі мінялося більш як десять разів. У другій
половині гри лучани поступово нарощували
перевагу. В результаті трицифровий показник – 87:101.
У матчі-відповіді гості зосередилися на
побудові грамотної гри у захисті, що принесло свої плоди ще до першої перерви – 17:18.
З того моменту «Волиньбаскет» не відпускав
лідерства – 64:73.
Тренер лучан Дмитро Чайковський розповідає, що ці перемоги не можуть не тішити. Головне – команда набирає ігровий досвід і награє комбінації. Адже повноцінної
передсезонної підготовки у лучан не було,
як і фактично самої команди. Також після
чотирьох матчів у «Волиньбаскеті» нарешті
акліматизувався Артем Шелуха, який набрав
найбільше очок у київському виїзді.

– У цьому турі дуже допоміг Артем Шелуха, нам уже вдалося адаптувати його до
нашого нападу. Він добре зіграв і третім, і
четвертим номерами, – продовжує Дмитро
Йосипович. – Та й вся команда зіграла надійно, розуміючи важливість цих матчів.
Наступні ігри «Волиньбаскет» проведе у
Кіровограді з сусідами по турнірній таблиці
БК «Золотой Век». Зараз команди з четвертого до шостого місць (серед яких і «Волиньбаскет») мають по 14 очок.

ВОЛЕЙБОЛ
Назар ТРИКУШ
«Континіум-Волинь-Університет» –
«Сєвєродончанка» – 2:3 (10:25, 25:22, 19:25,
26:24, 9:15) та 3:0 (15:25, 21:25, 18:25)
У шостому турі жіночої Суперліги
луцький
«Континіум-ВолиньУніверситет» приймав віце-чемпіонів
минулого сезону ВК «Сєвєродончанка».
Волинянки ставили завдання відібрати
якомога більше очок у знекровленого гостя. Адже у літнє міжсезоння команду з Луганщини покинули кілька гравців через
складну ситуацію на сході. «Сєвєродончанка» побоювалася «домашнього» статусу луцької команди, за підтримки трибун
волинські волейболістки демонструють
ефективну гру.

НЕ ДОГРАЛИ

ПЕРЕНЕСЕНИЙ РАНІШЕ МАТЧ «ВОЛИНІ» ТА «МЕТАЛІСТА»
ЗУПИНИЛИ ЗА ТРИ ХВИЛИНИ ДО ФІНАЛЬНОГО СВИСТКА

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРЕД
ОСТАННІМ ТУРОМ У 2014 РОЦІ
М Команда
І В Н П
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Динамо
Шахтар
Дніпро
Олімпік
Зоря
ВОЛИНЬ
Металіст
Ворскла
Чорноморець
Металург Д
Говерла
Металург З
Карпати
Іллічівець
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14
14
14
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14
12
14
14
13
13
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3
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О

3 0 33 - 7 36
1 3 32 - 8 31
4 2 25 - 11 28
4 4 14 - 26 22
3 5 17 - 16 21
2 5 21 - 20 20
4 3 19 - 17 19
6 4 14 - 12 18
5 4 13 - 13 14
5 6 15 - 19 14
6 7 9 - 20 9
3 8 10 - 27 9
3 7 11 - 19 3
3 10 11 - 29 3

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

Бомбардири: Бікфалві («Волинь») – 9 (1 – з
пенальті), Ярмоленко («Динамо») – 9 (1), Хавьєр
(«Металіст») – 8 (3), Кравець («Динамо») – 8 (0).

«ВОЛИНЬ» НА КАНІКУЛАХ
Павло Філонюк
«Волинь» щоразу залишає дуже мало пояснень
уболівальникам, які воліють дивитися
футбол у зомбоскриньці, а не на «Авангарді».
Справді – який кайф було дивитися за матчем
«хрестоносців» із «Металістом» на дивані і не
бачити УСІХ яскравостей матчу? Хоча віддамо
належне луцькій торсиді – цього разу на гру
прийшло понад п’ять тисяч вболівальників.
А починалося все дуже спокійно, хоч і не без
божевільної дикої внутрішньої напруги. Турнірна таблиця диктувала суперникам неймовірну
жагу до перемоги, адже команди розділяло всього одне очко. «Волинь» міцно захопила ініціативу від старту матчу і не віддавала її до кінця тайму. У результаті статистика першого тайму була
непристойна для «Металіста»: 11:0 за ударами по
воротах на користь «Волині»…
Уже на десятій хвилині Бікфалві влучив у
стійку після прострілу Кобахідзе. Грузин «Волині» був дуже активний, через нього починалися

Грузин Кобахідзе класно провів кінцівку року й був
найпомітнішим у «Волині» в матчі проти «Металіста»

майже усі небезпечні атаки господарів. За десять
хвилин Ерік пробивав уже після подачі Шіша.
Трохи вище від поперечини.
Від початку почав «дивувати» арбітр Дмитро
Кутаков – зупинки гри почастішали, суддя відверто гальмував матч, не дозволяючи опорникам «Волині» панувати в центрі поля. З технічної
зони за надмір емоцій видалили головного тренера «Волині» Віталія Кварцяного.
І тут «Волинь» закономірно забила! Матей
прийняв у штрафному вкидання ауту від Сімініна, показав дриблінг, обігравши двох захисників,
і відкинув між ними м’яча під удар Кобахідзе.
Сандро в дотик пробив Дишленковича – 1:0.
Дуже шкода, що господарі не дотисли «Металіст» у першому таймі, адже на другу половину
гри гості вийшли зібраними, господарі ж дещо
заспокоєними. «Металіст» почав принаймні
бити по воротах Неділька.
Уперше гості досягли бажаного після кутово-

ЦИТАТНИК. ВІТАЛІЙ КВАРЦЯНИЙ:
«Ми дуже ретельно готувалися
до матчу. Готувалися до дій
«Металіста», до того, як зіграють
гравці «Металіста» в атаці, обороні.
Єдине, що ми не вивчали, це як грати
проти арбітра. Гравці «стоячого»
«Металіста» знали, що в них є три
судді, четвертий, делегат, інспектор. Я
спочатку спокійно сказав: «Діма, судіть
нормально!» І що з того вийшло?!

Як, скажіть, нам дивитися в очі
інвестору, який, як може, все робить для
того, щоб у нас був футбол в Луцьку. Ми
працюємо, а потім таке суддівство…
Сьогодні вболівальники повстали
проти неправди. Так, можливо, це
неправовий метод. Але як, скажіть,
їм поводитися? Вони молодці,
вболівальники, сьогодні. Можливо, це
дійде до федерації, до суддів».

Гравці «Волині» зберуться у Луцьку 12 січня.
До 18 січня триватиме медичний огляд та
розпочнуться перші втягувальні тренування.
19 січня розпочнеться перший турецький
навчально-тренувальний збір. До 1 лютого у
Туреччині відбудеться чотири спаринги.
З 2 до 8 лютого «хрестоносці» знову будуть у
Луцьку, а 9 – 22 лютого відбудеться заключний
перед відновленням чемпіонату збір із п’ятьма
контрольними матчами.
го. Захисники «Волині» безвідповідально поставилися до Едмара – він замкнув дальню стійку
– 1:1. Дуже швидко Неділько мусив ще раз капітулювати – активного Болбата завалив у штрафній Жуніч, і Жажа забив з «точки» – 1:2.
І тут продовжував «дивувати» Кутаков, який,
створювалося враження, вирішив «поховати»
«Волинь», що пішла вперед, штурмуючи принаймні нічию. Арбітр не побачив дуже очевидних
фолів проти Матея, якому ледь не відірвали ногу,
Федорчука, якого вдарили по опорній нозі, та
Кобахідзе, прохід якого на ворота перервав фолом Краснопьоров (в опорника «Металіста» вже
була жовта картка!)…
Відтак за три хвилини до закінчення матчу
арбітр довів фанів до божевілля й кілька з них
вибігли на газон, прагнучи щось довести Дмитру
Кутакову. Матч арбітр припинив, і розлючені фанати ще довго чекали його під «Авангардом»…
Але про це вже розкаже інша історія, яку читайте
у «Хроніках» на сторінці 7.
В офіційному протоколі матчу результату
поєдинку не зафіксовано. У ньому суха констатація: «Матч перервано на 88 хвилині у зв’язку із
неможливістю його подальшого проведення».

ЛУЧАНКИ ВИДРЯПАЛИ ОЧКО У ВІЦЕ-ЧЕМПІОНА
Ці передбачення були актуальними у
першій грі. Для того щоб визначити сильнішого, команди зіграли у «п’ятихатку».
Хоча у першому сеті місцеву команду
було розгромлено – 10:25. Щоб вийти з
кризової ситуації, головний тренер лучанок Богуслав Галицький у другій-третій
партіях зробив три заміни, незважаючи
на свій консерватизм у кадрових питаннях. Заміни спрацювали – відсоток браку
зменшився. Та на фінальний сет волинянкам забракло сил. Богуслав Андрійович
зробив усі зворотні заміни, що, на жаль,
не дало очікуваного результату – 9:15.
– У Луцьку дуже хороша команда. Я
завжди казав, що тут дуже важкі тури. У

другому колі сюди приїдуть Тернопіль і
Запоріжжя, матимемо можливість побачити реальну силу волинських волейболісток. У вас є перспективи росту, – коментує першу зустріч тренер гостей Гарій
Єгіазаров.
Другого дня його команда вже монопольно грала першим номером. ВК
«Конитніум-Волинь-Університет»
програв, не взявши жодної партії. У післяматчевому коментарі коуч волинянок зізнався, що за очками його команда не гналася,
першочергово стояло завдання дати ігрову
практику молодим гравцям. Зазначимо,
що вже понад місяць команда грає без
п’ятого номера Анни Галицької, яка зазна-

ла травми на виїзних іграх у Тернополі.
– Не було командної гри, а з такою
сильною командою потрібно м’ячі забивати. Дівчата розгубилися на майданчику і не чули моїх вказівок, – розповідає
Галицький. – Це ще діти, і до них потрібен індивідуальний підхід. За рік я з нуля
зібрав команду, тепер їх потрібно перетворити на одне ціле.
Наступні ігри волинянки зіграють
теж вдома. До Луцька завітає запорізька
«Орбіта», яка є прямим конкурентом ВК
«Континіум-Волинь-Університет» за потрапляння в четвірку. Ігри відбудуться
19-20 грудня в залі ОДЮСШ (вул. Шевченка, 3).
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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.

11 грудня 2014 року
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АНЕКДОТИ
Шифровка.
Москва. Кремль. Юстас — Путіну:
АТО. ДНР. ЛНР. ПТН. ПНХ.
Ла-ла-ла!
За даними російської розвідки, в обвалі рубля винні США. Чому ж тоді Росія
не відповідає адекватно і не обвалює долар? Навіщо це благородство?
— Мамо, дивись! Мені бегемотик у
«Кіндері» попався! Мамо, чому ти плачеш? Мамусю, я скоро знайду роботу і
з’їду, чесне слово! Ну ма-а-м...
Якщо ви зберігаєте гроші в банку «на
чорний день», то не забувайте, що «чорний день» буває не тільки у людей, а й у
банків!
2015 рік, Ічкерія, місто Грозний, зустрічаються два ополченці:
— Аллах Акбар!
— Героям Слава!
Середньостатистичний німець випиває 200 літрів пива за рік. У Росії такі
«німці» навчаються у 7-9 класах.
Дивовижа.
Іще жоден спійманий на Донбасі фашист не заговорив по-німецьки! Усі розмовляють і матюкаються з російським
акцентом.
— Лікарю, призначте мені якесь заспокійливе.
— Візьміть, наприклад, горілочки півлітра.
— А що-небудь серйозніше?
— Ну, візьміть літр!
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 4 грудня 2014 року
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Читайте «Хроніки Любарта» у Facebook: www.facebook.com/hroniky.lubarta
www.facebook.com/vitalii.chepynoga

ІНСАЙД. ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ
ДЕПУТАТИ МІЖ СОБОЮ...
Депутати обично говорять про судьби страни,
про бажаність невпинного росту ВВП і розвиток
культури та духовності нації... Депутати – це
настільки високоморальні люди, що ні про що
інше вони говорить просто не в состоянії...
Ну іногда бувають сбої. От ми, наприклад,
сьогодні з народним депутатом Мустафою
Найємом вийшли покурить у двір і між нами
відбувся такий високодуховний діалог:
– Ти кожен день голову бриєш?
– Нє, через день десь...
– Такий гемор це бриття.
– Ага.
– Саме протівне, це коли зранку поспішаєш,
щось там десь не добриєш, а потім бачиш, що там
остався якийсь недобритий пучок і здається, що
це всі бачать...
– Да, це протівно... Ну, можна сказать, на крайняк,
що почав одращувати «оселедця»...
В общим, не депутати, а чортішо...
***

ЛИСІ-2
Учора говорили ввечері з Мустафою про дуже
важну тєму. Вирішили створити міжфракційне
об’єднання лисих… Це дуже важливо…
Звичайно, не все так просто у цьому простому
питанні. Є купа питань, проблем і протіворєчій…
Зокрема… Наскільки депутати повинні буть лисі
для участі в об’єднанні? Частічно чи полностью?...
Чи вони мають бути лисі по собственному
желанію, чи від тяжолої жизні і нехватки вітамінів
в організмі?... Далі. Якщо у чоловіка оселедець?
Як у Гаврилюка, наприклад? За якими критеріями
оприділить – лисий він чи ні? Вроді й не лисий…

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИ

Ну, шоб чубатий – то
о також не зовсім…
В общим, рішили пока
ка запрошувать всіх
бажаючих, а там розберемося…
беремося… З оселедцями
хай регламентний комітет
омітет працює. Як скаже,
так і буде…
А по критеріям волосатості
сатості хай
розбирається рух «Чесно»,
Чесно», запропонував Мустафа.
афа.
Окрім того, ми ж не можемо
прийняти в об’єднання
ня
абсолютно всіх лисих…
х… Бо
вони разні бувають – лисі…
– От, – каже Мустафа,
а, –
бувший водітєль Ахмєтова
мєтова
– тоже лисий…
Шо дєлать? Ну, в
общим, опреділили
такий критерій: беремо
емо
тільки тих лисих, які
не голосували за
диктаторські закони
16 січня. Бо то – херові
ові
лисі… А ми – хорошіі і
демократичні…
Далі вопрос. Як забезпечить в такому об’єднанні
гендерну рівність? Майже невозможно… Була
у мене одна знайома (Ольга Лиса), ну, вона, к
сожалєнію, не балотірувалася… Окрім того, коли
випивала, то казала, що вона не «Лиса», а «Ліса»…
І ще таке. От вступив, допустім, абсолютно
лисий чєловєк в об’єднання, а потом ні з того ні
з сього вдруг рішив ростить волосся... Як таких
називать?.. Мабуть, «тушки–предатєлі» і ісключать
із общества…
Кроме того, треба заборонить абсолютно
геноцидну газету парламенту «Волос України», це

з регіонів внізапно прозріли і
Деякі депутати
депут
понаписували заяви з проханням відкликати їхні
понаписува
диктаторських законів 16
голоси за голосування
го
січня... Мол, лєший попутав, ізвіняємся сильно...
такого не повториться нікада... Думаю,
Більше тако
простить... По-перше, ще й год не
можна їх пр
відтоді... А по-друге, їм тяжко жилося в
пройшов ві
условіях диктатури і уровєнь сознатєльності в
країні був
б вкрай низький... В мене тільки одна
просьба. Я ото недавно їхав якось на йогу,
прос
а по дорозі мені по якимсь необ’яснімим
законам мірозданія стрівся кум... То з
за
йогою у мене трохи не сложилось... В
й
общим, я також прошу щитать ту п’янку
о
недействітєльною, хай щитається, що я
н
на йозі був... Спасіба...
***

ЖИТТЯ ДІПУТАТА

дискримінація…
Якщо все получиться, то будемо просити
у Гройсмана всіх лисих посадити окремо,
компактно в залі Верховної Ради… І, клянуся вам,
це буде саме світле п’ятно на тілі українського
парламентаризму… По крайнєй мєрє, якщо
зверху дивиться…
Я даю фотки приблизного об’єднання нашого… І
знаєте що, не саме погане об’єднання виходить…
Можна даже на вибори йти… Лисі рулять… А
якщо ще добавить Турчинова і Яценюка…
***

Був на комітеті. Екологічному.
В комітеті жодної (!!!!!!) жінки!!!!
Жодної!!! ... Говорили про проблеми...
Головна проблема, кажу, в тому,
що жінок у нас нема. Як ми будемо
розмножаться за таких обставин? ...
«Чіво?» – питають... І думають, бачу, тіпа:
треба з ним осторожніше, неадекват якийсь... Та
шутка, кажу... Забудьте... Тупа шутка... Успокоїлися...
Потім дали мені кабінет... «Ізвіняюсь, – сказали
працівники секретаріату, – в цьому кабінеті поки
що нема «сотки» («сотка» – це урядовий зв’язок з
сильними міра сіго... президент, прем’єр, голови
адміністрацій і т. д.; ну в общим, такий пафосний
телефон з тризубом)... «Що? – як заору я на їх. – Как
допустілі? Распоясалісь бл*!» Опять полякалися...
«Та ладно, – кажу, – не потрібна мені сотка... Мені
зарядка потрібна для мобільного. Можна без
тризуба»... В общим, приступив к работі.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 12 – 18 ГРУДНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Андрій Осіпов (11 квітня 1977 р.)

Лілія Кревська (28 липня 1968 р.)

Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

Цього тижня часто траплятиметься з людьми те,
від чого вони намагалися триматися далі. Надмірно честолюбним доведеться пережити момент
приниження. Не варто хвалитися власними успіхами.

Тиждень почнеться з конфлікту. Слід остерігатися прагнення до авторитарності й надмірної прискіпливості до вад тих, хто вас оточує. Цієї пори
утримайтеся від захмарних бажань та завищених
очікувань від навколишніх.

Хід фінансових справ не задовольнятиме вас. Не
витрачайте зусилля на виправлення ситуації. Незабаром усе владнається. Ви почуватиметеся впевнено. І це відчують ті, хто вас оточує.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

ДІВА (24.08 – 23.09)

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Олександр Башкаленко (16 травня 1961 р.)

Валентин Вітер (4 вересня 1973 р.)

Ігор Муковоз (1 січня 1971 р.)

Слід підбивати підсумки та аналізувати результати своїх дій. Зупиніть гонитву за грошима чи
визнанням. Не беріться за розрахунки нових проектів. Озирайтеся назад – білішим будете. Час згадати все.

Відчуєте емоційний підйом, проте у жодному разі
не втрачайте розсудливості. Зможете досягти непоганих творчих успіхів. Можливо, вам навіть запропонують вигідну справу, аби тихенько сплавити з посади. Можливі скандали.

Вдало пройде завершення розпочатих справ – знайдете кілька голок у копиці сіна. Нові проекти будуть збитковими. Тиждень приготує для вас приємні несподіванки.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Ігор Лапін (28 травня 1969 р.)

Сергій Кошарук (22 вересня 1973 р.)

Святослав Кравчук (26 січня 1953 р.)

Матимете можливість повчитися на власному досвіді. Дозвольте собі бути досить критичними. Не
заплющуйте очі на помилки. Добрий час для пошуку давно загублених речей.

Енергії у вас сьогодні хоч греблю гати. Даремно
не обманюйтесь та не впадайте у відчай, невдачі
будуть короткочасними. Після великих звершень
на трудовому фронті просіть підвищення – давно
пора, і начальство чудово про це знає.

Є небезпека потрапити під вплив власних ілюзій і
самообману. Зможете виявити свої таланти в сфері професійної діяльності. Ваша енергія дозволить
взятися за кілька справ відразу і кожну довести
до кінця. Фортуна прихильна до конструкторів та
профспілкових діячів.

РАК (22.06 – 23.07)
Олег Чернецький (25 червня 1967 р.)
Найбільше діставатиметься від жорстокої долі
публічним Ракам. Тож заради збереження спокою
краще триматися у тіні й мило усміхатися на наїзди.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Іван Корчук (11 листопада 1956 р.)

Дістанете задоволення від будь-якого фізичного навантаження – так скинете напругу, що
нагромадилася. Не починайте сьогодні серйозних справ, потерпіть. Ймовірне отримання
премії.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Сергій Мартиняк (4 березня 1971 р.)
Сни здебільшого несерйозні, вірити їм не треба.
Знайомства, які відбудуться в цей період, не варто
занадто швидко переводити в фазу близьких стосунків, адже на притирання двох люблячих людей
треба не менш як рік.

