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САМІ СЕБЕ ВИГРАЛИ
«Всьо пропало!» Напевно, саме ця знаменита фраза 
Юлії Тимошенко 5 лютого крутилася в головах більшості 
опозиційно налаштованих волинян. Адже саме цього дня 
Президент України видав указ, яким задовольнив прохання 
Бориса Клімчука про відставку з посади голови Волинської 
облдержадміністрації. Іншим своїм указом він призначив 
на це місце його першого заступника – Олександра 
Башкаленка. І цим розпочав нову віху політичної історії 
Волині.

ЯК ПЕКТИМУТЬ 
І ДІЛИТИМУТЬ ЛУЦЬКИЙ 
ГРОШОВИЙ ПИРІГ
«Довгожителі» луцької мерії пригадують, що востаннє 
так пізно бюджет міста ухвалювали років зо шість тому. 
А більш як десять років тому бюджет Луцька затвердили 
аж у травні. Головний фінансовий документ на 2014 рік 
депутати Луцькради ухвалили 7 лютого 2014-го. 

РЕЙТИНГ «ПРОГУЛЬНИКІВ» 
ЛУЦЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ
Упродовж 2013 року три члени виконавчого комітету 
пропустили близько 70% засідань комітету. 

Зокрема, йдеться про голову наглядової ради ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж № 536» Віктора Чорнуху, який 
пропустив 24 засідання з 35, заступника президента 
корпорації «Богдан» Володимира Гунчика, який 
пропустив 26 засідань з 35 та начальника Луцького 
міськвідділу Василя Марчишака, який пропустив 9 з 
11 засідань. 

До 2010 року про Олександра 
Башкаленка широка 
громадськість не знала фактично 
нічого. Та й у експертному 
середовищі знали не так багато. 
Бізнесмен, очільник Партії 
регіонів на Волині, вусань.
Проте із його призначенням 
на посаду першого заступника 
голови Волинської ОДА ситуація 
змінилася. Про Башкаленка 
заговорили. Про нього почали 
дізнаватися в районах. Він зумів 
провести в ОДА своїх людей, 
а про губернаторське крісло 
Клімчука почали говорити як 
тимчасове, допоки Олександр 
Башкаленко не набереться 
відповідного управлінського 
досвіду.  
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БУДІВНИЦТВО 
ЛІКАРНІ ДЛЯ МАМ 
І НОВОНАРОДЖЕНИХ
ПРОДОВЖАТЬ

Цьогоріч продовжать будівництво Волинського 
обласного перинатального центру – на зведення 
акушерсько-гінекологічного корпусу виділено 
понад 26 мільйонів гривень. 

За матеріалами сайта «Наші гроші», департа-
мент житлово-комунального будівництва Волин-
ської облдержадміністрації за результатами тен-
деру наприкінці минулого року уклав відповідну 
угоду з ПАТ «Луцьксантежмонтаж №536».

Як відомо, власником цього будівельного під-
приємства є член виконавчого комітету Луцької 
міськради Віктор Чорнуха. Єдиним конкурентом 
на торгах з різницею у 0,2% було ТзОВ «Західелек-
тромонтаж». Фірму заснував Ігор Рогаля, який є 
бізнес-партнером депутата Волинської облради 
Віктора Кобринчука (заснували ТОВ «НЕП»).З 
моменту заснування «Вісника держзакупівель» у 
2008 році було опубліковано дані про підряди ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536» на 552,82 млн грн.

ЛУЦЬКА «СВОБОДА» 
ЗМІНИЛА КЕРІВНИЦТВО  

Замість Святослава Боруцького виконувати 
обов’язки голови Луцької міської організації ВО 
«Свобода» буде Микола Федік. 

За повідомленням прес-служби партії, таке рі-
шення 10 лютого ухвалили збори Луцької міської 
партійної організації. 

Як відомо, Святослав Боруцький був депута-
том Луцької міської ради з 2010-го до лютого 2013 
року. Опісля він виграв вибори у 37 окрузі (Луцьк) 
до Волинської обласної ради. Вибори призначили 
у зв’язку з тим, що депутат обласної ради Анатолій 
Вітів став депутатом Верховної ради України. 

Микола Федік був кандидатом у депутати Луць-
кої міської ради на виборах у 5 виборчому окрузі, 
що відбулися 12 січня. Він програв кандидату Ірині 
Констанкевич. 

«Кадрові зміни місцевого значення пов’язані з 
потребою внутрішньої реорганізації і структури-
зації, а також з метою уникнення суміщення двох 
посад, оскільки Святослав Боруцький, крім цьо-
го, є заступником голови обласного осередку ВО 
«Свобода» та членом обласного комітету партії», 
– пояснюють у прес-службі партії.

ПОЛІТИЧНІ КАДРИ 

БЕБІ-БУМ

ОТАКОЇ

РЕПРЕСІЇ

ГНІВ НАРОДУ
МЕДИЧНІ ГРОШІ ЗА ОТОЧЕНЕ АВТО ДАІ ПІД ЧАС 

ВІЧА ВІДКРИЛИ КРИМІНАЛ 

ЄВРОАКТИВІСТКУ 
ПРЕСУЮТЬ ЧЕРЕЗ БОЙКОТ 
БІЗНЕСУ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ 

Активістку луцького Євромайдану 23-річну 
Майю Москвич підозрюють у вчиненні злочину, 
передбаченого частиною 2 статті 296 (Хуліганство) 
Кримінального кодексу України. Санкцією статті 
передбачено обмеження волі на строк до п’яти років 
або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як відомо, луцькі євромайданівці 5 лютого про-
вели акцію «Бізнес на крові», закликаючи лучан бой-
котувати бізнес, що належить регіоналам. Активісти 
пройшлися центральними вулицями Луцька, клеїли 
наклейки із написом «Обережно! Власник – регіо-
нал» та під двері «неугодних» підприємств вилили 
декілька відер води, пофарбованої у червоний колір, 
що символізувало кров. 

Майя Москвич, яка очолює всеукраїнську мо-
лодіжну організацію «Національний Альянс», була 
координатором цієї акції. І саме вона потрапила під 
приціл прокуратури, яка розпочала кримінальне про-
вадження через акцію «Бізнес на крові». Активістку 
звинувачують у «грубому порушенні громадського по-
рядку, вчиненому групою осіб, що супроводжувалися 
особливою зухвалістю та винятковим цинізмом». 

МЕР ОБІЦЯЄ НОВІ МІСЦЯ 
В ДИТСАДКАХ
Щонайменше 300 місць для дошкільнят мають з’явитися цьогоріч 
у дитсадках Луцька. У цьому запевнив мер міста Микола Романюк, 
звітуючи про свою діяльність за 2013 рік. 

За словами міського голови, останнім часом в обласному центрі 
збільшилася народжуваність. Лише торік у Луцьку народилося понад 4,5 
тисячі дітей. 

Нині в дитсадках міста – майже 10,5 тисяч дітей, а на електронній 
черзі – ще 11625 малюків. Фактично ж потрібна лише приблизно одна 
тисяча місць для дітей, які у віковому цензі для відвідування ДНЗ.

В обласному центрі Волині на 
частоті 103,4 відтепер можна 
слухати «Радіо Шансон». 
Національна рада України 
з питань телебачення та 
радіомовлення дозволила 
перенести цю частоту із 
Горохова у Луцьк, пише 
«ВолиньPost». Ця «хвиля» у 
Луцьку дотепер була вільна. 

Потужність передавача – 0,25 
кВт, тобто він покриває площу ра-
діусом приблизно в 10 кілометрів. 
Ліцензія на мовлення у Луцьку 
офіційно завершується у лютому 
2020 року. 

Відповідно до ліцензії, радіос-
танція 45 хвилин на добу присвя-
чує інформаційно-аналітичним і 
публіцистичним передачам (ви-
пуски новин і прогноз погоди), ре-
шту ефірного часу займає музика. 

«Радіо Шансон» на україн-
ському радіоринку – з 1998 року. 
Музичний формат радіостанції – 
російський шансон, бардівські та 
«блатні» пісні, російський джаз. 
«Радіо Шансон» входить до раді-
охолдингу «Business Radio Group». 
Цей холдинг пов’язують із найба-
гатшою людиною України Рінатом 
Ахметовим, а також регіоналом 
Віталієм Хомутинніком.

В
Тетяна ГРІШИНА

олинські міліціонери розпочали 
кримінальне провадження 
за фактом перешкоджання 

діяльності міліціонерів (за ч. 1 ст. 343 
ККУ) під час Народного віча у Луцьку. 

Конфліктна ситуація склалася 9 люто-
го під час Народного віча. Увага громади зі 
сцени перемістилася до дорожнього пере-
ходу, біля якого припаркувалася машина 
ДАІ. Автівку оточили близько 50 людей. 
Вони зазначали, що правоохоронці збира-
ли інформацію про активістів Автомайда-
ну, які припаркувалися на Театральному 
майдані. А це, мовляв, порушення прав на 
захист персональних даних. 

Крім того, учасники стверджували, що 
даівець не мав жетона, а інформацію за-
писував у блокнот. Люди почали вимагати, 
щоб такі записи знищили, що згодом і зро-
бив начальник Волинського УМВС Олек-
сандр Терещук. 

Своєю чергою, 10 лютого у СЗГ УМВС 
України у Волинській області повідомили, 
що водії колони автомайданівців із десяти 
автомобілів виїхали на зустрічні смуги про-
їзної частини проспекту Волі та після цього 
припаркувалися на Театральному майдані, 
чим порушили Правила дорожнього руху.

У міліції стверджують, що водії, які по-
рушили ПДР, уникнули відповідальності, а 

працівники Державтоінспекції не змогли 
виконати свої службові обов’язки.

«Коли працівники ДАІ зупинили од-
ного з водіїв для перевірки документів та 
складання адміністративного протоколу, 
до них підійшли кілька учасників мітингу 
та почали перешкоджати правоохоронцям 
виконувати службові обов’язки, тримаючи 

інспекторів за формений одяг та блокуючи 
рух службового автомобіля ДАІ», – йдеться 
у повідомлені СЗГ УМВС України у Волин-
ській області.

За цим фактом розпочато кримінальне 
провадження. Максимальний термін пока-
рання за правопорушення – арешт на строк 
до шести місяців.

ЛУЧАНАМ – 
БЛАТНЯК 
НА РАДІО
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КУЛЯ В ЛОБ… 
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 

На вулицях Луцька невідомі зобразили 
Віктора Януковича з простреленою головою. 
Такі трафарети можна розгледіти на фасадах 
будинків, дверях під’їздів, парканах тощо. 
Антипрезидентських графіті у Луцьку з’явилося 
щонайменше кілька десятків.

Як відомо, вперше Януковича з червоною 
цяткою на лобі зобразив Володимир Никоненко 
у Сумах. Йому присудили рік у трудовій колонії.

ТРИ РОКИ ЗА СМЕРТЬ 
УЧЕНИЦІ 
Луцькій вчительці, через недогляд якої 
на екскурсії в Яремчому загинула 14-
річна школярка, суд постановив три роки 
позбавлення волі. 

За інформацією газети «Сегодня», ще два роки 
вона не зможе працювати у школі. Однак нині об-
винувачена міркує, чи подавати на апеляцію. 

Трагедія трапилася 12 жовтня минулого року. 
Під час екскурсії поблизу водоспаду «Пробій» у 
Яремчому Івано-Франківської області школярка 
посковзнулася на камені і впала в річку Прут. Ді-
вчинка хотіла сфотографуватися, але перед очима 
в однокласників упала в гірський потік. Урятува-
ти її не вдалося.

МАЙДАНІВЦІ 
РОЗБЛОКУВАЛИ БАЗУ 
ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК 
У ЛУЦЬКУ
У результаті переговорів майданівців та 
керівництва бази внутрішніх військ у Луцьку 
вдалося знайти компроміс. У результаті 
барикади розібрали та розблокували військову 
частину. 

Як пише «ВолиньPost», учасникам блокування 
може загрожувати кримінальна відповідальність. 
Та й утримувати блокпости біля бази внутрішніх 
військ зараз недоцільно.

За словами депутата Луцької міськради, одно-
го із активістів Євромайдану Сергія Григоренка, 
командир частини Степан Логуш запевнив, що 
бійців не везтимуть до Києва, хлопці нестимуть 
службу на місці.

ПРОТЕСТ

ЄВРОМАЙДАННОНСЕНС СКАНДАЛ

NON GRATA

ВИРОК

ПО-НАШОМУ

ОЛІМПІАДА ПО-ЛУЦЬКИ: 
СТРИБКИ ЧЕРЕЗ КАЛЮЖІ 

МІЛІЦІЯ ВОЛИНІ РЕКЛАМУЄ 
ПАРТІЮ 
РЕГІОНІВ?

ЄС ПРОСЯТЬ ВИЗНАЧИТИ ОСОБАМИ НОН ҐРАТА 
ЧОТИРЬОХ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ ВОЛИНІ

У

Волинська міліція 
використовує конверти 
з рекламою Партії 
регіонів і благодійного 
фонду екс-губернатора Бориса Клімчука. Про це у «Facebook» 
повідомив керівник прес-служби обласного осередку ВО 
«Свобода» Петро Герасименко. 

Журналіст опублікував відскановане зображення конверту й лис-
та, у якому депутату Володимир-Волинської міської ради Сергію Кобі 
надійшла відповідь на звернення за підписом начальника волинської 
міліції Олександра Терещука. За його словами, є інформація, що такі ви-
падки непоодинокі.

«Схоже, наша міліція вирішила узятися за безплатну рекламу Партії 
регіонів. На фоні останніх подій в державі створюється враження, що 
Партія регіонів і правоохоронні органи у нас – єдине ціле», – прокомен-
тував ситуацію свободівець Сергій Коба.

Анна РОСТОВА 

Через незавершений ремонт 
мосту на вулиці Винниченка 
лучани змагаються у вправності 

з перестрибування калюжі. 
Міст на вулиці Винниченка почали ре-

монтувати на початку листопада 2013 року 
після того, як перила похилилися в бік річ-
ки. Зруйнувалося і покриття мосту. Ремонт-
ники працювали цілий день до пізнього ве-
чора, втім роботу так і не закінчили. 

Нині міст з обох боків закривають бе-
тонні плити. Через це під час дощу та та-
нення снігу тут виникають калюжі. Зі слів 
директора департаменту ЖКГ Луцькради 
Івана Кубіцького, роботи на цьому об’єкті 
знову почнуться за «нормального погодно-
го режиму» і після затвердження переліку 
об’єктів, які мають ремонтувати цього року. 

«За нашими підрахунками, загалом цей 

проект вартуватиме 400 тисяч гривень. 
Ми маємо заплановано у бюджеті майже 
півтора мільйона на капремонт мостів. На 

превеликий жаль, роботи цього об’єкту не 
оплачені ще у зв’язку з проблемами з казна-
чейством», – зазначив Кубіцький. 

Учасники луцького Євромайдану 
прийшли до Генерального консульства 
Республіки Польща у Луцьку просити 
ввести санкції щодо волинських 
посадовців, які, на думку активістів, 
є «натхненниками політичних 
переслідувань на Волині».

Акція була нечисельною і відбувалася 
під стінами консульства 12 лютого, пише 
видання «ВолиньPost».

Активісти пояснювали польському 
консулу Кшиштофу Савіцькі, який вий-
шов поспілкуватися з присутніми на 
акції, що на Волині почався новий етап 
політичних репресій проти учасників Єв-
ромайдану. 

Тож у зв’язку з тим, що на Волині від-

буваються переслідування майданівців, 
Євросоюз через консульство Польщі у 
Луцьку і, відповідно, через МЗС Польщі, 
хочуть прохати ввести санкції, зокрема – 
заборонити в’їзд волинським посадовцям 
і членам їхніх сімей до країн ЄС, а також 
арештувати майно цих посадовців на те-
риторії Євросоюзу.

Так, персонами нон ґрата як основних 
«репресантів» попрохали визнати нового 
голову Волинської ОДА Олександра Баш-
каленка, екс-губернатора Волині Бориса 
Клімчука, прокурора Волині Андрія Па-
раку та начальника УМВС Волині Олек-
сандра Терещука.

Кшиштоф Савіцкі у відповідь зазна-
чив, що передасть звернення у МЗС Поль-
щі, і подякував активістам за розмову.

NONGR ATA

ЧЕРЕЗ ЖУРНАЛІСТІВ, 
ЯКИХ НЕ ПУСТИЛИ ДО 
ГУБЕРНАТОРА, ЗАВЕЛИ 
КРИМІНАЛ
У Луцьку відкрито кримінальне провадження 
щодо порушення прав журналістів під час 
представлення нового голови Волинської 
облдержадміністрації Олександра 
Башкаленка.

Як відомо, 6 лютого правоохоронці не допус-
тили в приміщення ОДА деяких журналістів, коли 
відбувалося представлення Башкаленка і одночасно 
акція активістів Євромайдану «Засвисти Башка-
ленка!». Деяких журналістів не пропустила міліція, 
адже їх, мовляв, не було у списку акредитованих. 
Журналістка порталу «4ВЛАДА» Майя Голуб подала 
скаргу до міліції та заяву про злочин до прокурату-
ри. Триває слідство. 
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РЕЙТИНГ «ПРОГУЛЬНИКІВ» 
ЛУЦЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ
Тетяна ГРІШИНА 

продовж 2013 року три члени 
виконавчого комітету пропустили 
близько 70% засідань комітету.

Зокрема, йдеться про голову наглядової 
ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» 
Віктора Чорнуху, який пропустив 24 
засідання з 35, заступника президента 
корпорації «Богдан» Володимира Гунчика, 
який пропустив 26 засідань з 35 та 
начальника Луцького міськвідділу Василя 
Марчишака, який пропустив 9 з 11 засідань. 

У інформації, яку надали в Луцькій міській 
раді, зазначено, що упродовж 2013 року в місь-
кій раді виконавчий комітет збирався 35 разів. 

Узагалі був відсутній на засіданнях ви-
конавчого комітету в 2013 році нинішній де-
путат Верховної ради України Євгеній Мель-
ник. Втім його вивели зі складу комітету 27 
березня 2013 року. Його місце посів Михайло 
Щур, який з 27 засідань пропустив лише два. 

Дисциплінованими членами виконкому 
є луцький міський голова Микола Романюк 
та підприємець Юрій Циганюк. У них лише 
по три пропуски з 35 засідань. Окрім цього, 
заступник луцького міського голови Тарас 
Яковлев, якого в комітет включили 30 січня 
2013 року, пропустив лише три засідання з 
32. Його попередник Василь Байцим справ-
но відвідав всі три з трьох засідань в 2013 
році. 

Серед решти заступників мера найменше 
пропусків має Лариса Соколовська (пропус-
тила чотири засідання) та Юрій Вербич (не 
був на шести засіданнях). Віце-мер Святослав 

Мистецький фестиваль «Ніч у Луцькому замку-2014» 
відбудеться в нинішньому році 28 червня, в день 
Конституції України. 

Міська рада починає вже шукати партнерів та спонсорів 
дійства. Як повідомляє сайт луцької мерії, протягом 2007-2013 
років у арт-фесті «Ніч у Луцькому замку» взяли участь творчі 
колективи, що репрезентують європейську давню культуру і 
сучасне мистецтво, з Білорусі, Польщі, Молдови, Литви, Чехії, 
Грузії, України. 

Проект визнано кращим в рейтингу мистецьких подій Во-
лині та віднесено до 100 кращих подій для туристичної індустрії 
України 2012 року. 

Загони самооборони, які забезпечують охорону 
громадського порядку під час мирних зібрань, 
прокуратура Волині називає незаконними. Створення і 
функціонування будь-яких інших збройних формувань 
на території України забороняється, повідомили у прес-
службі відомства.

Згідно закону «Про участь громадян в охороні громад-
ського порядку і державного кордону» громадяни Укра-
їни вправі створювати громадські об’єднання для участі 
в охороні громадського порядку. Діяти ці об’єднання по-

винні у взаємодії з правоохоронними органами, органа-
ми влади та органами місцевого самоврядування.

«Таким чином, вони не можуть створюватися задля 
сприяння нелегітимним утворенням на зразок «Само-
оборони майдану» чи «Народної ради», наголошують у 
прокуратурі.

Прокуратура наголошує, що статтею 260 Кримінально-
го кодексу України передбачає кримінальну відповідаль-
ність за створення не передбачених законом воєнізованих 
або збройних формувань і участь у їхній діяльності.

Кравчук пропустив десять засідань, а секре-
тар Луцькради Григорій Пустовіт – сім. 

У складі виконавчого комітету впродовж 
року було два представники правоохоронних 
органів, керівники Луцького міськвідділу. Роман 
Крохмаль пропустив 8 з 24 засідань. А його на-
ступник Василь Марчишак, який зайняв місце у 
виконкомі 25 вересня 2013 року, відвідував засі-
дання не так ретельно. Він не з’явився на 9 з 11 

засідань комітету.  Тобто прогуляв 81% засідань. 
Підприємець Юрій Бондарук, якого вже в 

2014 році вивели зі складу виконкому, пропус-
тив 7 з 35 засідань. 

У 2013 році в Луцькому виконкомі стала-
ся ще одна заміна. 27 березня зі складу вивели 
Григорія Павловича (пропустив три з восьми 
засідань) та ввели Ірину Констанкевич (про-
пустила вісім з 27 засідань). 

Загалом чисельність виконавчого комі-
тету складає 13 осіб. У 2014 році Юрія Бон-
дарука замінив заступник генерального ди-
ректора з розвитку ТзОВ «Пакко Холдинг» 
Олег Крижанівський, а Ірину Констанкевич, 
яка стала депутатом Луцькради, виконавчий 
директор Благодійного фонду «Фонд Ігоря 
Палиці – Новий Луцьк» Орест Маховський. 

Відповідно до регламенту Луцької місь-
кої ради, повноваження вносити на розгляд 
ради пропозиції про кількісний і персональ-
ний склад виконавчого комітету має луцький 
міський голова. За кандидатуру голосує рада, 
перед тим обговоривши у постійних комісіях 
і депутатських фракціях. 

Цей орган розглядає проекти програм 
соціально-економічного розвитку міста, бю-
джету, координує діяльність  виконавчих 
органів ради, підприємств, установ та органі-
зацій, що належать до комунальної власності 
відповідної територіальної громади, заслухо-
вує звіти про роботу їх керівників. 

До слова, відповідно до ст. 51 Закону Укра-
їни «Про органи місцевого самоврядування», 
члени виконавчого комітету, крім тих, хто 
працює у виконавчих органах ради на по-
стійній основі, на час засідань виконавчого 
комітету звільняються від виконання вироб-
ничих або службових обов’язків з відшкоду-
ванням їм середнього заробітку за основним 
місцем роботи та інших витрат, пов’язаних 
з виконанням обов’язків члена виконавчого 
комітету, за рахунок коштів відповідного міс-
цевого бюджету. Втім, як пояснила начальник 
управління фінансів та бюджету Лілія Єлова, 
з бюджету грошей на години роботи викон-
кому не перераховують. 

ЛУЦЬК ОТРИМАВ У ВЛАСНІСТЬ 
ОБКОМІВСЬКУ ДАЧУ
Тетяна ГРІШИНА 

Обкомівська дача Круча на вулиці Дубнівській у Луцьку перейшла у 
комунальну власність міста. 

Таке рішення прийняла Луцька міська рада 7 лютого під час сесії Луць-
кради.

Як пояснив депутат Луцькради Юрій Вега (ВО «Свобода») свого часу 
обкомівська дача Круча належала «Водоканалу» для прийому делегацій. 
Підприємство привело будинок у належний технічний стан. Втім після 
Волинська обласна рада виборола це приміщення собі і нині воно не у 
найкращому стані. 

«Тепер ця власність у такому страшному вигляді, що туди треба вкла-
дати мільйони. Тепер кидають приміщення на місто і знову приводити 
його до належного стану. Колись це приміщення було заживлене від «Во-
доканалу» по теплу, воді і енергетиці. Зараз підприємство поміняло свою 
політику щодо теплових потужностей і нині немає тої котельні, яка здатна 
потягнути це приміщення», – зазначив депутат Юрій Вега. 

У свою чергу перший заступник Луцького міського голови Святослав 
Кравчук констатує: приміщення не використовується за потребою. Там 
мав бути реабілітаційний центр згідно з українсько-польським проектом. 

«На майнову комісію, яку я очолюю як депутат Волинської облради, 
винесли пропозицію про реалізацію цього майна як обласної комуналь-
ної власності, тобто на конкурсі. Якби комісія прийняла таке рішення, то 
ми би втратили гектар землі, яка знаходиться у цікавій привабливій зоні. 
Ціна була би досить низькою. Тому і пропонували передати це приміщен-
ня у власність територіальної громади», – пояснює Святослав Кравчук. 

Посадовець каже, що приміщення планують використовувати як заклад 
для медицини первинної ланки, а у перспективі – реабілітаційний центр 
для лікування ішемічної хвороби серця. Віце-мер каже, що навряд чи цей 
об’єкт зроблять у найближчий час, втім продавати приміщення – не вихід.  

МАЙНОART

ЗАКОН

«НІЧ У ЛУЦЬКОМУ ЗАМКУ-2014» БУДЕ
В ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ 

ПРОКУРАТУРА ПОГРОЖУЄ 
КРИМІНАЛОМ ЄВРОМАЙДАНІВЦЯМ
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«КРЕДЕНС»: СКЕЛЕТИ В БУФЕТІ 

Сергій МАРТИНЮК

«КУНДУН» 
 (США, 1997)
Режисер Мартін Скорсезе
Аж ніяк не найвідоміший фільм воістину 

геніального Скорсезе про дитячі та молоді 
роки чотирнадцятого Далай-Лами виявився 
для мене одним із найцікавіших кінодороб-
ків з історії ХХ ст. Перед вами – емоційно ба-
гатопланова драма, в центрі якої — яскрава 
оповідь про становлення однієї з найцікаві-
ших особистостей віку минулого, майже ле-
гендарного духовного наставника буддистів, 
харизматичного Далай-Лами. Від моменту, 
коли батькам малюка повідомляють про його особливість, до моменту 
вимушеної втечі лами до Індії. Через терни до зірок. Через вікову паву-
тину традицій до істин нових історичних реальностей. 

Гарні краєвиди, цікаві звичаї, історичні колізії і непересічна людська 
сила волі, яка для багатьох стала цілою ідеологією. Ідеологією духовного 
спротиву і непокори. Врешті, й це, мабуть, головне, трагічна боротьба 
Тибету за незалежність через призму життя однієї людини, яка кидає 
виклик китайській імперії, тримаючи в руках замість «коктейлю Моло-
това» віру в краще. 

Скорсезе створений для епічного кіно. Для кіно хрестоматійного і 
незмінно глибокого. Варто!

 «НЕБЕЗПЕЧНИЙ МЕТОД»   
(Великобританія, Німеччина, 
Канада, Швейцарія, 2011)
Режисер Девід Кроненберг
Вишукано атмосферна історична карти-

на, яка розповідає про реальні сторінки жит-
тя двох великих психологів минулого – Зі-
гмунда Фройда та Карла Густава Юнга. Фільм 
про природу міжлюдського порозуміння та 
конфлікту поглядів; зрештою, психологічно 
складна і драматична стрічка про любов та 
відчай, про свідомі та несвідомі їх вияви. 

Кіра Найтлі, яка грає свою божевільну 
героїню, робить це настільки  театрально-
переконливо, що створюється враження, 
ніби Кроненберг всього-на-всього попро-
сив її побути самою собою на знімальному майданчику. Фільм, який 
можна смакувати – кожну сцену і емоцію. Кожен діалог. Рекомендую. 
Особливо для тих, хто полюбляє час до часу пошпорштатися у власних 
страхах, комплексах і хтивих бажаннях. Хто ставить питання, на пошук 
відповідей на які часом мало цілого життя. 

«П’ЯТА ВЛАДА» 
(Великобританія, Бельгія, 2013)
Режисер Білл Кондон   
Неоднозначна кіноспроба автора двох 

частин приторної романтичної саги «Су-
тінки» зробити фільм про одну із найціка-
віших сторінок сучасних інформаційних 
воєн – скандальний проект «WikiLeaks» 
та його творця Джуліана Ассанжа. Той 
випадок, коли історія виявилася цікаві-
шою за стрічку, втім… Автор, попри все, 
дає можливість глядачу добряче помірку-
вати над природою таємниць у сучасному 
світі в світлі амбіцій окремо взятої лю-
дини, коли важко сказати, що бере гору 
над тобою – жага до самоствердження чи прагнення до боротьби за 
справедливість. 

А загалом, нічого, окрім симптоматичної, гіпермінливої і все більше 
значимої інформаційної реальності «за вікном» наших моніторів, яка 
все частіше творить реальність на наших вулицях.) Харизматичний і 
щоразу інший Бенедикт Камбербетч, який консультувався з самим Ас-
санжем для більшого розуміння свого образу, і Ассанж, який заявив, що 
стрічка Кондона – суцільна брехня. Цікаво. Як мінімум. 

«ПІНА ДНІВ»  
(Франція, Бельгія, 2013)
Режисер Мішель Гондрі 
Творець одного з моїх найулюбленіших 

фільмів 2000-х – «Вічне сяйво чистого ро-
зуму» – видав світу одну з найсвітліших і 
водночас найгротескніших кіноказок ново-
го тисячоліття. Феєрично сюрреалістична 
екранізація Бориса Віана, історія кохання 
Колена та Хлої, виклик яким кинула сама 
Смерть, поселившись в грудях героїні у ви-
гляді квітки. Втім, можливо, виклик нашим 
героям кинуло саме життя. Те життя, яке 
починається після періоду ейфорії, коли ті-
шишся всім… Те життя, яке змушує більше працювати на саме щастя, 
ніж те щастя переживати. Яке на зміну повноцінній кольоровій гамі по-
всюдного щастя несе чорно-білі картинки трушної реальності. 

Фільм лишає поле для роздумів і навіть протирічних вражень опіс-
ля, але очевидним є той факт, що Гондрі геніальний. Можна. Потрібно. 
Якщо ваші серця не заросли будяками буденності. Ну і, звісно, якщо вам 
ще не набридли «мімішні» ролі Одрі Тоту.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА 14 ЛЮТОГО
«Тролейбус кохання»
Початок:  16:00
Місце: зупинка ЦУМ
Тролейбус, декорований на честь Дня 
усіх закоханих, від’їжджатиме від зупинки 
«Центральний універмаг». Цього дня 
він здійснить п’ять рейсів за маршрутом 
таксі №15. У програмі – веселий ведучий, 
романтична музика, конкурси та цінні 
подарунки.
Довідка за телефоном (095) 580-80-54

14 ЛЮТОГО
Швидкі побачення
Початок: 19:00
Місце: «Золота підкова»
В агросадибі відбудуться швидкі побачення 
– можливість за мінімальний термін 
поспілкуватися з багатьма особами 
протилежної статі. У програмі – фуршет.
Деталі за телефоном (066) 947-34-92

14 ЛЮТОГО
«День Святого Валіка!»
Початок: 21:00
Місце: клуб «Оболонь»
День усіх закоханих святкуватимуть з 
гуртом зі Львова «BAND.IT»
Деталі за телефоном (050) 215-41-56

14 ЛЮТОГО 
«Європа за нами»
Початок: 18:00
Місце: Волинський музично-драматичний 
театр імені Тараса Шевченка  
У програмі концерту до Дня святого 
Валентина – хіти української та зарубіжної 
естради, українські народні пісні.

15 ЛЮТОГО 
КВН на кубок міського голови
Початок: 18:00
Місце: Палац учнівської молоді
Змагатимуться команди «V.I.P» (Тернопіль), 
«Перша сільська збірна», «Коліжанки» 
(Львів), «Візбаден» (Чернівці).
Деталі за телефоном 
(066) 435-67-88

18 ЛЮТОГО 
Концерт співачки Лами
Початок:19:00
Місце: Палац культури міста
Співачка Лама презентує нову 
програму «Назавжди»
Деталі за телефоном 
(096) 931-00-91

АФІША
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Тетяна ГРІШИНА

кажу чесно: йти на 
український фільм геть не 
хотілося. Пізня година, в 

ефірі олімпіада, надворі сльота. А 
тут – кіно з незрозумілим із анонсу 
сценарієм. Боїшся отої української 
театральної мови у стрічці, бо 
ж більшість українських акторів 
заробляють театром. Не хочеться 
шмарклів у кадрі, надмірного 
драматизму, який притаманний 
сцені, а не кіношникам. 

Усередині упередження брали 
гору над цікавістю. Скажу по секре-
ту, не лише у мене. Глядачі, які були 
в залі, перешіптувалися: «Ну, ми 
можемо завжди піти». І якби не за-

вчасна згода відвідати кіно, то… То 
пропустила би чудовий фільм. А зал, 
до слова, аж до титрів так ніхто і не 
покинув. 

Отож, про що цей фільм? Він 

– про життя і його непередбачува-
ність. Це одна з тих історій, що їх 
розповідають незнайомим пасажи-
рам у потягах. І ти дивуєшся: ну 
чому все так складно? Це одна з тих 
життєвих драм, які відбуваються в 
квартирах багатоповерхівок, або ж 
яку можна підслухати у кафе. На-
приклад, львівській кав’ярні «Кре-
денс». Звідси, власне, режисер і 
бере відлік. 

За столиком він і вона. Симпа-
тичні й молоді. У нього – віолончель 
в чохлі. Вони спішно обідають, пе-
рекидаються кількома словами про 
буденні справи і навіть не дивляться 
одне одному в очі, не цілуються при 
зустрічі і при прощанні. Дивно, але 
це подружжя. 

Їхні стосунки уже давно не на-
звеш словом «кохання», та й голо-
вний герой зрештою констатує, що 
любов – це всього-на-всього звичка, 
завдяки якій двом має бути ком-
фортно. 

У головного героя Ореста, роль 
якого виконує Андрій Самінін, в 
житті наступає, як кажуть, чорна 
смуга. На роботі доводиться про-
гинатися, аби вибити бажані га-
стролі, справедливість знищують 
гроші і влада, а у сім’ї докучає теща. 
Кіно реалістичне і показує про-
блеми українського сьогодення та 
його сучасних героїв: підлабузни-
ків, відданих своїй справі педаго-
гів, зажерливих суддів та совдепів-
ську колишню буржуазію, яка не 
втомлюється повторювати «Какую 
страну просралі» і вітається «Как 
говорится, Христос Вокскрес» на 
Різдво. 

У кіно прослідковується кілька 
сюжетних ліній, втім стрічка не ви-
дається строкатою, а кожна з подій 
впевнено наближає глядача до фіна-
лу – різкого, емоційного та бажаного. 
Бо півтори години головний герой, 
як і його глядач, проймається одним 
єдиним відчуттям: «Дістали!».
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ПОНЕДІЛОК
17 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ВІВТОРОК
18 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЗІРКИ
«ПАРА 
НОРМАЛЬНИХ»: 
«МИ ЗА 
ЛЮДЕЙ
НА МАЙДАНІ,
БО ВОНИ 
СТОЯТЬ 
ЗА ПРАВДУ» 
Розмовляла 
Ірина КАЧАН

У луцькому нічному 
клубі «Opera» 7 лютого 
виступив популярний український гурт 
Пара Нормальних. Напередодні концерту 
Аня Добриднєва та Артем Мех розповіли 
«Хронікам Любарта» про своє ставлення до 
подій в Україні. 

За словами співаків, нині вони дуже вболіва-
ють за Майдан, самі неодноразово навідувалися 
на головну площу країни. Виступити на Анти-
майдані їх не запрошували. І це, кажуть вони, «на 
щастя», адже мають чітку громадянську позицію. 
Та й відразу заявили, що не братимуть участі в 
провладних концертах. 

Анна: «Музика має бути аполітичною. Але це 
не означає, що ми як особистості байдужі до си-
туації в державі. Зрештою, у соціальних мережах 
можна прослідкувати наше ставлення до цих по-
дій. Та нам дуже важливо, аби люди не шукали в 
наших піснях чогось такого, чого там немає». 

Артем: «От пісню «Мы побежим по улицам 
Москвы» написано ще кілька років тому. Ми не 
вкладали в неї якийсь особливий сенс з приводу 
того, любимо Росію чи ні. У мене особисто чітка 
позиція, хоча я й не можу назвати себе активіс-
том. Я пасивний майданівець, але за всім пильно 
слідкую, моніторю інформацію. Ми підтримує-
мо людей і весь цей протест. Моя сестра навіть 
пиріжки пекла для Майдану. Я сподіваюся, що у 
нас все вийде і влада все-таки зрозуміє, що людей 
треба чути. Щиро підтримую людей, які стоять 
на Майдані за правду». 

Анна: «Поки Майдан був мирний, я ходила 
туди. Зараз не ходжу. Насправді неважливо, про 
що пісні, якою мовою говорять люди, головне – 
щоб людина пишалася своїм українським паспор-
том. І неважливо, де людина живе, в якій частині 
України. Головне – аби постійно було присутнє це 
почуття, яке зараз всіх переповнює. А цей патріо-
тизм – дуже сильне і правильне почуття». 

Артем: «Прикро, але є й такі люди, які не 
розуміють, що відбувається. Поглинають те, що 
їм подають, і не здогадуються навіть про ціле-
спрямовану інформаційну блокаду. Є навіть такі 
люди, які мають іншу думку про те, що відбува-
ється. Мені це дивно, але з деким зникло бажання 
підтримувати зв’язок».

»: 

І,
06.00 «ТСН-Тиждень»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.40 «Телевізійна служба 
новин»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
11.05 Х/Ф «АФОНЯ»
13.00 Х/Ф «ДРУГИЙ ШАНС»
16.45 «ТСН. Особливе»
20.15, 21.20 Т/с «Вір мені»
22.25, 04.25 «Гроші»
23.55, 05.15 Т/с «Касл»
00.40 Х/Ф «БІЛІ ТРОЯНДИ 
НАДІЇ»
05.30 Телемагазин

05.25 Х/Ф «БЕРЕГИ 
КОХАННЯ»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Поки живу, 
люблю»
13.30, 03.20 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
15.55 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.45 «Подробиці»
20.35 Т/с «Син батька народів»
23.35, 04.05 Т/с «Круті береги»
01.15 Х/Ф «ФОТО НА 
ДОКУМЕНТИ»

05.50 Служба розшуку дітей

05.55 Світанок

06.45 Факти тижня

07.50, 09.15, 13.00 Т/с 

«Апостол»

08.45, 12.45 Факти

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.05 Т/с «Чужий район»

22.30, 03.50 Свобода слова

00.20 Х/Ф «МАМОНТ»

02.00 Про-Ziкаве.ua

05.40 «Чужі помилки. Хто в хаті 
господар»
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.05, 18.20 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.45 Х/Ф «МОСКВА 
СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ»
12.25, 20.00, 23.45 «Слідство 
ведуть екстрасенси»
13.15 «МастерШеф»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ»
22.25 «Детектор брехні - 5»
00.40 «Один за всіх»
01.50 Х/Ф «КАТАЛА»
03.05 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.45, 
15.00 Новини
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.25 Рояль в кущах
10.00, 02.25 Олімпійські ігри. 
Сноубординг. Сноуборд-крос 
(чол.)
12.55, 21.20 Діловий світ
13.00 Як це?
13.20 Право на захист
13.50 Крок до зірок
14.40 Вікно в Америку
15.05, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.10 Агро-News
15.40, 03.30 Олімпійські 
ігри. Фрістайл. Акробатика. 
Кваліфікація (чол.)
16.55 Олімпійські ігри. Біатлон. 
Мас-старт (жін., 12, 5 км)
18.00 Олімпійські ігри. 
Бобслей. Двійки
19.05, 04.35 Олімпійські 
ігри. Фігурне катання. Танці, 
довільна програма
20.30 Олімпійські ігри. 
Фрістайл. Акробатика. Фінал 
(чол.)
21.00 Підсумки дня
21.25 Олімпійська студія. 
Підсумки дня
22.45 Фінансова перспектива
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.40 Від першої особи
00.00 Х/Ф «НАДБАННЯ 
РЕСПУБЛІКИ»

06.00 Мультфільми (1)

06.30 Т/с «Оперативний 

псевдонім»

18.30 Новини 2+2

19.00 Т/с «Лінійний відділ»

21.00 «ДжеДАІ»

21.20 Х/Ф «ВІЙНА»

23.25 Х/Ф «КНИГА ІЛАЯ»

01.35 Х/Ф «З-ПІД ЗЕМЛІ»

03.00 Х/Ф «ТРОЯНСЬКИЙ 

СПАС»

06.00 Д/ф «Братство 
кільця. Великий андронний 
коллайдер»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 Ідеальні вбивці
08.30, 13.30 Фатальний 
сценарій
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
12.30 Жертви природи
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30, 19.30 Секретні історії
17.30 В пошуках істини
20.30 Д/ф «Чебаркульський 
метеорит. Місяць»
22.30 Дива життя
00.30 Покер
01.20 Паранормальні явища
03.00 Смертельний сезон
05.00 Політ: вижити

06.05, 05.20 Т/с «Дорожній 
патруль 2»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10 Х/Ф «НЕ ВІДПУСКАЙ 
МЕНЕ»
13.00, 17.25 Т/с «Слід»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.20 «Говорить 
Україна»
20.00 Т/с «Горюнов»
22.00, 03.50 Події дня
22.30 Х/Ф «НА МЕЖІ»
00.30 Т/с «Дев’ятий відділ»
02.20 Х/Ф «КУРОРТНИЙ 
РОМАН»
05.00 Срібний апельсин

06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.10 М/с «Черепашки-
ніндзя»
06.40, 13.35 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Метод Лаврової»
08.50, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.45 Т/с «Щасливі разом»
14.45 Х/Ф «ПРИКИНЬСЯ 
МОЄЮ ДРУЖИНОЮ»
18.00, 22.00 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.50 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Ревізор-2
23.05 Х/Ф «СЕКС ДРУЖБІ НЕ 
ПЕРЕШКОДА»
01.00 Х/Ф «УДАР ПО 
ЦНОТЛИВОСТІ»
02.50 Служба розшуку дітей
02.50, 03.50 Зона ночі
02.55 Джерела Вітчизни
03.10 Братіє і дружино

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30, 23.50, 03.15 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.50, 11.50, 20.15, 21.20 Т/с 
«Вір мені»
12.50, 13.45, 01.00, 01.45 Т/с 
«Громови»
14.40, 02.30 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.35 Т/с «Свати - 3»
16.45, 03.30 «ТСН. Особливе»
22.25, 03.55 Реаліті-шоу «Сім’я»
00.05, 04.55 Т/с «Касл»
05.35 Телемагазин

05.25, 09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.25 «Судові справи»
15.05 «Сімейний суд»
16.00 «Зрозуміти. Пробачити»
17.05 «Давай одружимося!»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.10 «Подробиці»
20.35 Т/с «Син батька народів»
23.35, 04.05 Т/с «Круті береги»
01.15 Х/Ф «СТРІЛОК»

05.25, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.55, 17.00 Т/с «Літєйний, 4»
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10, 13.00 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.30 Т/с «Зниклі»
14.30 Т/с «Чужий район»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Чужий район-2»
22.35 Х/Ф «ЗОРЯНИЙ 
ДЕСАНТ»
00.40 Х/Ф «ВІКІНГИ ПРОТИ 
ПРИБУЛЬЦІВ»
02.30 Т/с «Неймовірна історія»
03.55 Т/с «Уся правда»
04.40 Кримінальний облом
05.05 Про-Ziкаве.ua

05.50 «Чужі помилки. Подорож 
в один кінець»
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.15, 18.20 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.50 «Зіркове життя. Мамині 
синочки»
10.50 Х/Ф «ЦЕ МІЙ СОБАКА»
12.35, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.35 «МастерШеф»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ»
22.25 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00.15 Х/Ф «СМЕРШ. 
ПРИХОВАНИЙ ВОРОГ»
02.15 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 15.00 
Новини
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.30, 13.35, 02.25 Олімпійські 
ігри. Гірськолижний спорт. 
Гігантський слалом (жін.)
11.25 Олімпійські ігри. Шорт-
трек (чол., жін.)
14.10 Олімпійські ігри. Лижне 
двоборство
15.15, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.40, 03.40 Олімпійські 
ігри. Фрістайл. Хаф-пайп. 
Кваліфікація (чол.)
17.30, 05.05 Олімпійські ігри. 
Бобслей (жін.)
19.25 Олімпійські ігри. 
Фрістайл. Хаф-пайп. Фінал 
(чол.)
20.40 Олімпійські ігри. 
Ковзанярський спорт (чол., 
10000 м)
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Олімпійська студія. 
Підсумки дня
22.45 Фінансова перспектива
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.40 Від першої особи
00.00 Х/Ф «НАДБАННЯ 
РЕСПУБЛІКИ»
01.20 ТелеАкадемія

06.00 Мультфільми (1)
06.25 Х/Ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕ»
08.00, 09.30 Т/с «Панове 
офіцери»
09.00, 18.30 Новини 2+2
16.30 Т/с «Солдати-15»
19.00 Т/с «Лінійний відділ»
21.00 «ДжеДАІ»
21.25 Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Манчестер Сіті - Барселона. 
Пряма трансляція
23.45 Про Лігу Чемпіонів + 
огляд ігрового дня
01.00 Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Байєр Леверкузен - ПСЖ
02.40 Х/Ф «ХІППІНІАДА АБО 
МАТЕРИК КОХАННЯ»

06.00 Д/ф «Кармадон. 10 років 
по тому»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30 Жертви природи
08.30, 13.30 Фатальний 
сценарій
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
12.30 Ідеальні вбивці
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Х-файли. Справжня 
історія
17.30 В пошуках істини
19.30 Секретні історії
20.30 Д/ф «Кузькіна мать. 
Цар-бомба. Апокаліпсис по-
радянськи»
22.30 Дива життя
00.30 Загадки планети

06.10 Т/с «Дорожній патруль 3»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.50, 17.25, 22.30 Т/с 
«Слід»
10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50 Т/с «Катя. Продовження»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00, 04.15 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 05.00 «Говорить 
Україна»
22.00, 03.45 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Дев’ятий відділ»
02.10 Т/с «Камелот»
05.40 Срібний апельсин

06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.10 М/с «Черепашки-
ніндзя»
06.35, 13.35 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Метод Лаврової»
08.55, 17.10 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.45, 16.15 Т/с «Татусеві 
дочки»
15.20 Т/с «Друзі»
18.00, 20.00 Т/с «Вороніни»
19.00, 01.00 Репортер
19.20 Абзац!
22.45 Х/Ф «УДАР ПО 
ЦНОТЛИВОСТІ»
01.10 Х/Ф 
«КІНОПОБАЧЕННЯ»
03.40 Зона ночі
03.45 Запоріжська Січ. Витоки
04.00 Зоряний година козацтва
04.15 Козаччина руїна
04.30, 05.00 Зона ночі
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Луцьк – 2666 
Тернопіль – 2138 
Івано-Франківськ – 1832 
Рівне – 1694 

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 
З РОЗРАХУНКУ 
ГРН/НА 1 ОСОБУ«Д

Тетяна ГРІШИНА 

овгожителі» луцької мерії 
пригадують, що востаннє так пізно 
бюджет міста ухвалювали років зо 
шість тому. А більш як десять років 

тому бюджет Луцька затвердили аж у травні. 
Головний фінансовий документ на 2014 рік 
депутати Луцькради ухвалили 7 лютого 2014-го. 

Цьогорічний бюджет рекордний для міста. 
Загальний обсяг доходів встановлено у сумі в 
1 млрд 414 тис. грн. Для порівняння, в Івано-
Франківську загальний обсяг доходів міського 
бюджету на 2014 рік передбачено у сумі 940 
млн 392 тис. грн, у Тернополі – 928 млн 932 тис. 
грн, у Рівному –  951 млн 400 тис. грн.  

ДЕ ВЗЯТИ КУПЮРИ? 
Міський бюджет Луцька наповнюють п’ять 

джерел: податкові та неподаткові надходження, 
доходи від операцій з капіталом, цільові фонди 
та офіційні трансферти. Тобто кошти, що пе-
редаються з державного та обласного бюджетів 
до міської казни у вигляді дотацій, субсидій, 
субвенцій. 

Ці «приїжджі» гроші спрямовують на допо-
могу малозабезпеченим, надання пільг, соціаль-
ний захист населення, соціально-економічний 
розвиток, будівництво доріг та інші потреби. 

Загалом у бюджеті 2014 року передбачено 
575 млн 26 тис. офіційних трансфертів, тобто 
приблизно 2660 гривень на кожного лучани-
на. Ця сума є більшою, аніж у Рівному, Івано-
Франківську та Тернополі. Порівнюючи з 2013 
роком, офіційні трансферти збільшили більш 
як на 100 млн грн. Втім  субвенції в 2013 році 
не було профінансовано повною мірою, тому 
цифра є радше оптимістичною. 

Власний, «луцький гаманець» без допомоги 
державного формують податки, збори, доходи 
від місцевого населення, зареєстрованих під-
приємців та наявного капіталу. Залежно від 
призначення, розрізняють загальний і спеці-
альний фонди бюджету. 

Видатки з загального фонду йдуть для 
оплати роботи і функціонування бюджетних 
установ, спеціального – під конкретні цільові 
заходи. Його складовою є бюджет розвитку, 
тобто гроші на інноваційні заходи, розвиток.  

Основою наповнення загального фонду є 
податки з доходів фізичних осіб, ставка яких 
становить 15-17% від заробітної плати. Низь-
кий дохід від збору цього податку у 2013 році 
(86,7%) називають головною причиною неви-
конання бюджету. 

У 2014 році запланували зібрати майже 295 
млн грн цього податку, що менше від заплано-
ваних на 2013 рік на 10 млн і на 31 млн менше 
від фактично отриманих торік. Збір держми-
та в 2014 році запланували на 25% більшим, 
оскільки 2013-го зібрали на 20% більше запла-
нованих – 202,4 тис. грн. 

Фактично на минулорічних показниках за-
лишили збір плати за землю, місцеві податки та 
збори. Окрім цього, спецфонд наповнюватиме 
збір за першу реєстрацію транспортного засо-
бу, якого запланували на 5 млн грн менше, аніж 
торік. Такі показники пояснюють змінами у за-

конодавстві. Власні надходження бюджетних 
установ запланували на рівні 25 млн 124 тис. 
грн. До слова, в 2013 році при запланованих 23 
млн грн таких зібрали майже 46 млн.    

Основою наповнення бюджету розвитку 
міста має стати сплата єдиного податку, який  
відраховують з підприємців, що обрали спро-
щену систему оподаткування. На 2014 рік за-
планували надходження 37 млн 375 тис. грн 
цього платежу, що майже на 5 млн більше від 
минулорічних планів. Збільшення прогнозу-
ють з врахуванням зростання мінімальної за-
робітної плати. 

Бюджет розвитку наповнюватимуть за-
вдяки доходам від операцій з капіталом (4,5 
млн, в 2013 запланували 7 млн), доходів від 
продажу землі (2 млн, що на 1 млн менше, ніж 
було заплановано торік), надходжень від про-
дажу майна (2,5 млн проти 4,8 млн 2013 року). 
Загальний об’єм запланованих доходів до бю-
джету розвитку становить 42 млн грн. Окрім 
цього, субвенцією з державного бюджету пе-
редбачено на соціально-економічний розвиток 
міста 40 млн грн. 

Такий бюджет розвитку луцький міський 
голова Микола Романюк називає вражаючим, 
особливо якщо врахувати, що 2014-го місту не 
доведеться віддавати багатомільйонні позики 
минулих років. Резервний фонд Луцька запла-
новано у розмірі 1 млн грн. 

ОСВІТЯН І МЕДИКІВ 
ОБДІЛИЛИ 
Основну графу видатків міської казни 

складатиме забезпечення бюджетних уста-
нов, а саме – виплата заробітної плати, оплата 
енергоносіїв та комунальних послуг. Всього на 

оплату захищених статей видатків, зі слів на-
чальника управління фінансів та бюджету Лі-
лії Єлової, передбачено 92,5% обсягу бюджету.  

До слова, фонд оплати праці (401 млн грн) 
в бюджеті 2014 року передбачено лише на пев-
ний термін – бракує майже 21 млн грн. 

«При формуванні бюджету нам не вдалося 
в повній мірі забезпечити потребу в коштах на 
оплату праці. Нестача у закладах освіти скла-
дає 13,9 млн, охорони здоров’я – 7,1 млн, куль-
тури – 680 тис. грн», – зазначає Лілія Єлова.  

Недофінансування відчуватиме й медици-
на. А тому розмови про безплатне лікування 
залишатимуться лише декларацією. 

«Якщо взяти за 100%, то захищені статті – 
це 88,5%. З них зарплати і енергоносії – 89%. 
9,5% – це інші статті, медикаменти, харчу-
вання, продукти. На все інше – 1,5%, то дуже 
мало, до мільйона. А це і мийні засоби, і бен-
зин, і повірки, і телефони, і вивезення сміття. 
На бланки нам потрібно 450 тисяч гривень. У 
бюджеті не закладено ні копійки», – зазначає 
Федір Кошель.

Чиновник каже, що навіть для аналізів, які 
потрібні для встановлення діагнозу, коштів у 
повному об’ємі не вистачає. Тому і постає пи-
тання про безповоротну фінансову допомогу 
комунальним медзакладам від пацієнтів. 

«Є велика недоїмка. Ми зробили звернення 
до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Пре-
зидента України щодо того, що в галузі освіти 
і здоров’я значно знижено видатки  порівняно 
з 2013 роком. У 2014 році бракує 21 млн грн», – 
зазначає голова постійної депутатської комісії 
з питань бюджету і фінансів Олег Чернецький. 

Серед позитивів у освітній сфері – підви-
щення видатків на харчування дітей. Напри-
клад, для учнів 1-4 класів – до 3 грн. Окрім 

цього, у фінансуванні освітян вводиться нова 
графа – субвенція з державного бюджету в 
розмірі 2,986 млн грн на харчування снідан-
ками учнів 5-11 класів шкіл міста. Втім як 
саме розподілятимуть ці кошти і для яких 
саме учнів – невідомо. Графа вже викликала 
обурення в інших областях. Мовляв, розра-
хунки доводять, що вартість сніданку дити-
ни при таких розрахунках буде становити не 
більше як 2 грн. 

«У зв’язку з відсутністю нормативної бази 
ці видатки між закладами міста ще не розпо-
ділено», – зазначила Єлова. 

КУДИ ПІДЕ РОЗВИТОК 
Серед пропозицій, які висловлювали де-

путати, – виділення коштів для будівництва 
пам’ятника Степану Бандері, а саме – 300 тис. 
грн. Втім такий перерозподіл більшість не 
підтримала. 

Загальна сума бюджету розвитку скла-
дає понад 82 млн грн. З них 40 млн – дер-
жавна субвенція на програму соціально-
економічного розвитку Луцька.

«Кошти планують скерувати на рекон-
струкцію дитячих навчальних закладів на 
вулиці Декабристів та Чехова, Палацу учнів-
ської молоді, Художньої школи, дитячої 
юнацької спортивної школи плавання, заміну 
сталевого водогону на вулиці Дубнівській», – 
зазначила Лілія Єлова. 

На капітальний ремонт водовідвідної 
системи для ліквідації підтоплень у парку 
імені Лесі Українки передбачають витрати-
ти 94,4 тис. грн. Окрім цього, заплановано 
видатки на луцький звіринець. Зокрема, для 
придбання нових вольєрів (52 тис. грн) та 
на реконструкцію зоокутка під зоопарк (800 
тис. грн).

Окрім цього, 1,8 млн грн передбачено для 
співфінансування придбання тролейбусів для 
міста під державні гарантії. Для оформлення 
сцени і звукового обладнання будинку куль-
тури на Вересневому заклали 140 тис. грн. 

У житлово-комунальній сфері фінансисти 
запланували виділити кошти на будівництво 
інженерних мереж на Малоомелянівському 
масиві (175,8 тис. грн) та мереж водовідведен-
ня у мікрорайоні Вересневому (100 тис. грн). 
За 3 млн грн хочуть відремонтувати фонтан. 
Ще 4,4 млн планують скерувати на будівни-
цтво полігону твердих побутових відходів у 
селі Брище. На міські дороги, враховуючи суб-
венцію, планують витратити 29 млн грн. Ще 1 
млн піде на капремонт мостів і доріг міста. 

У культурній сфері 50 тис. грн хочуть 
спрямувати на фестиваль «Бандерштат» та 
ще 200 тис. грн на фестиваль «Поліське літо 
з фольклором».

у

ЯК ПЕКТИМУТЬ ЯК ПЕКТИМУТЬ 
І ДІЛИТИМУТЬ ЛУЦЬКИЙ І ДІЛИТИМУТЬ ЛУЦЬКИЙ 
ГРОШОВИЙ ПИРІГ ГРОШОВИЙ ПИРІГ 

ЛУЦЬКИЙ 
БЮДЖЕТ

2014 РОКУ –
1 МЛРД 

414 ТИС. ГРН.

2013 РОКУ – 
870 МЛН 

294 ТИС. ГРН.
 

2012 РОКУ –  
748  МЛН 

349 ТИС. ГРН. 

Освіта – 306,299 млн грн.
Соціальний захист і забезпечення – 
324,254 млн грн.
Охорона здоров’я – 155,887 млн грн.
Будівництво – 63,064 млн грн.
Капітальні вкладення – 57,93 млн грн. 
Транспорт – 47,073 млн грн. 

ВИДАТКИ Державне управління – 32,9 млн грн.
Культура та мистецтво – 31,162 млн грн. 
Житлово-комунальне господарство – 
22,378  млн грн. 
Фізична культура та спорт – 7,4 млн грн.
Інше – 5,4 млн грн. 
ЗМІ – 660 тис. грн.
С/г – 1 млн грн. 
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Володимир Бондар, 
екс-губернатор Волині:

– Політичним наслідком цього призна-
чення стане те, що Партія регіонів продо-
вжуватиме політику непорозуміння. Жод-
них висновків влада не робить з того, що 
відбувається. Вимоги Майдану вона не ана-
лізує, а головне – наслідки, до яких можуть 
призвести протести. Щодо кандидатури 
Башкаленка, то не було інших варіантів, 
оскільки лава запасних не така довга. Аби 
не присилати когось зі сторони, вибрали 
першого заступника. Башкаленку не по-
трібно вникати у справи. Але його перші 
заяви і кроки свідчать про те, що він буде 
до кінця триматися позиції, яку задекла-
рував президент. Щодо того, що Янукович 
підписав заяву Клімчука, то, на мою думку, 
президент повважав написання губернато-
ром заяви напередодні виборів 2015 року 
слабкістю, нездатністю жорстко контр-
олювати процес, фізично погасити настрої 
у суспільстві. Це велика трагедія, в тому 
числі Клімчука, оскільки він намагався по-
гасити настрої силовими методами. Адже 
проти учасників Євромайдану на Волині 
першими були відкриті кримінальні прова-

дження. Усунення такого політичного грав-
ця як Клімчук – це дуже серйозна перемога 
опозиції. Він був би ключовим гравцем під 
час виборів президента. Щодо блокуван-
ня ОДА, то захопити стіни і утримувати 
облдержадміністрацію при тому, що вла-
да буде здійснювати свої повноваження і 
репресії, отримати кілька кримінальних 
справ, посадити активістів за ґрати – оце 
основні наслідки захоплення. Щодо подій в 
облраді, то логіка підказує, що це має бути 
представник опозиції. Вочевидь він буде 
представляти ВО «Батьківщина». 

Віктор Ковальчук, 
голова Центру економічних та 
соціальних досліджень Волині: 

– Призначення пов’язане з майбутні-
ми виборами президента, а, можливо, й 
Верховної Ради України. Усе залишається 
в руках влади: адміністративні та еконо-
мічні важелі впливу. Хай там як, але під-
приємці прихильні до влади, особливо ті, 
які є лобістами. Відповідно, вони будуть 
фінансувати Партію регіонів. Наступним 
кроком голови Волинської облдержадмі-
ністрації є висунення кандидатури Бориса 
Петровича Клімчука на голову чи, як мі-
німум, заступника голови облради. Такий 
крок був би правильний, оскільки Борис 
Клімчук є впливовою фігурою і серед під-
приємців, і серед органів державної влади. 
Змінити все дуже різко зараз дуже склад-
но. Башкаленко, якщо він політик, мусив 
би його повернути. Втім усе залежить і 
від Бориса Петровича. Він може кинути 
все і піти на пенсію, бути громадським ді-
ячем і йому цього буде достатньо. Певно, 
коли Клімчук писав заяву, то радився з 
Адміністрацією Президента. Я не думаю, 
що це був самостійний крок. Однак його 

публічність, ставання на коліна були ви-
явом слабкості, а це в Партії регіонів не 
вітається. В обласній раді усе залежати-
ме від того, які стосунки складатимуться 
у Клімчука і Башкаленка. Конфігурація 
Башкаленко-опозиція неможлива. Він 
розуміє, що Клімчука зняли через його 
публічну відставку. Тому сам буде йти до 
кінця. Башкаленко фактично теж, як ка-
жуть американці, «підбита качка». До ви-
борів він втримається, а після – невідомо. 
Усе залежатиме від результатів волевияв-
лення. 

САМІ СЕБЕ ВИГРАЛИСАМІ СЕБЕ ВИГРАЛИ
Андрій ЛУЧИК

«Всьо пропало!» Напевно, 
саме ця знаменита фраза 
Юлії Тимошенко 5 лютого 
крутилася в головах більшості 
опозиційно налаштованих 
волинян. Адже саме цього дня 
Президент України видав указ, 
яким задовольнив прохання 
Бориса Клімчука про відставку 
з посади голови Волинської 
облдержадміністрації. Іншим 
своїм указом він призначив на це 
місце його першого заступника 
– Олександра Башкаленка. І цим 
розпочав нову віху політичної 
історії Волині.

«Змінили шило на мило», «Кра-
ще б Клім залишився», «Що ми на-
робили?» – майоріли коментарі на 
сайтах під новиною про призначен-
ня Башкаленка. 

Саме тому багато хто називає пе-
ремогу волинської опозиції в питан-
ні зміни губернатора Пірровою. За-
мість більш гнучкого й зговірливого 
Бориса Петровича призначили більш 
жорсткого та прямолінійного Олек-
сандра Башкаленка, який до того ж є 
очільником волинських регіоналів.

Зрештою, в короткостроковій 
перспективі опозиція справді про-
грала. 

Проте на Волині немає більшого 
майстра «правильно», а головне – 
тихо, провести вибори, аніж Борис 
Клімчук. Наочне свідчення тому – 
минулі парламентські вибори, де на 
проопозиційній Волині депутатом-
мажоритарником став аж один опо-
зиціонер.

Тому з огляду на 2015 рік, коли 
відбуватимуться президентські та 

місцеві вибори, такий поворот по-
дій вже не виглядає цілковитою по-
разкою. Звісно, якщо вибори справді 
будуть.

Але безперечно, Олександр Кос-
тянтинович винен гарний могорич 
Гузю, Бондарю та Мельнику, які таки 
переконали Клімчука написати за-
яву про відставку.

Призначення Башкаленка збі-
глося в часі з іще одним гучним ка-
дровим призначенням: замість Воло-
димира Мельниковича Управління 
СБУ в області очолив Юрій Гетало, 
який до цього працював першим за-
ступником голови СБУ в Чернігів-
ській області.

Таке призначення може свідчити 
про те, що рішення про зміну керів-
ництва в області приймалося в Києві 
«пакетом». З одного боку Клімчу-
ка відправили на відпочинок через 
прояв слабкості, яким був сам факт 

написання заяви про відставку під 
тиском вулиці. З іншого боку Воло-
димир Мельникович міг не справи-
тися із поставленими тільки йому 
відомими задачами. Як припущення 
–  гарною картинкою для ТБ із по-
битими вікнами в ОДА, спаленими 
меблями чи іншими речами, які ми 
могли спостерігати в ті дні по «зом-
боящику». Адже саме в ті дні за-
провадження надзвичайного стану 
в країні розглядалося як один з ре-
альних шляхів розвитку подій. І те-
лекартинка для виправдання перед 
західними дипломатами була конче 
необхідна.

В кадровій політиці Башкаленко 
намагатиметься не зруйнувати ту 
систему, яка вже була побудована до 
нього. Саме тому поки що на місцях 
залишаються всі заступники та голо-
ви РДА, не кажучи вже про рядових 
працівників адміністрації.

Натомість вакансії, які виникли 
в ході зміни губернатора, Башкален-
ко закриватиме перевіреними людь-
ми. Так, місце першого заступника 
готується посісти давній соратник 
нового губернатора Олександр Ку-
рилюк, який прийшов в ОДА разом 
із Башкаленком за квотою Партії 
регіонів.

Місце «просто заступника» по-
сяде Леонід Кирильчук, який пра-
цює директором департаменту інф-
раструктури та туризму Волинської 
ОДА, а за часів мерства Кривицько-
го був його заступником.

Вакантну посаду керівника від-
ділу забезпечення діяльності Волин-
ської ОДА очолить теперішній по-
мічник Башкаленка Сергій Воєвода. 

ХИТРИЙ ЛИС У ГРІ
Що ж до планів на майбутнє Бо-

риса Клімчука, то він заявив «Хро-
нікам Любарта», що найближчим 
часом планує відпочити та підлі-
куватися. А потім – «працювати на 
благо держави, де скажуть».

Проте, пішовши у відставку, 
Клімчук досі залишається вагомим 
гравцем у волинській політиці. На 
нього орієнтується частина депута-
тів Волинської облради, яка досі не 
може зібратися, щоб прийняти об-
ласний бюджет. 

Каменем спотикання, нагадаємо, 
стало питання призначення нового 
керівництва облради. Адже поки що 
чинний голова облради Володимир 
Войтович (людина Клімчука) та його 
перший заступник Юрій Лобач (лю-
дина Башкаленка) написали заяви 
про складання із себе цих повнова-
жень.

І поки що в цьому питанні опози-
ція непохитна: головою облради має 

бути представник від «Батьківщини» 
Валентин Вітер. Посаду заступників 
готові розігрувати між групами, які 
підуть на компроміс.

Тому у питанні бюджету м’яч 
ініціативи перебуває зараз на сто-
роні влади. Адже зволікання із при-
йняттям головного фінансового до-
кументу області болісно буде бити в 
першу чергу по губернатору, а вже 
в другу чергу – по опозиції, та й то 
при правильній інформаційній ро-
боті.

Але Борис Клімчук – не з тих, хто 
довго сидітиме, склавши руки. Звіс-
но, треба подолати стрес, пов’язаний 
із відставкою з високого поста, та й 
просто відпочити фізично і мораль-
но.

Але найбільшою інтригою за-
лишається питання, де випливе 
Клімчук? Теоретично, але малоймо-
вірно, це може бути якась посада в 
Києві. 

Найімовірніше, Борис Петрович 
залишиться у волинських політич-
них розкладах. Якщо місце губер-
натора вже зайняте, то масштабу 
Клімчука може відповідати посади 
голови Волинської облради, народ-
ного депутата або крісло луцько-
го мера. Звісно, після виборів 2015 
року. 

До чергових виборів нардепів ще 
далеко, а ось посада голови облради 
– приваблива перспектива. Особли-
во, якщо буде проведено конститу-
ційну реформу й роль облрад, які 
формуватимуть виконкоми, зросте 
в рази.

Хоча теоретично, але знову ж 
малоймовірно, Клімчук може побо-
ротися за місце голови й у цій каден-
ції. Але для чого псувати собі «гру в 
довгу»?

ЧОГО ОЧІКУВАТИ ВОЛИНЯНАМ ПІСЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ОЛЕКСАНДРА БАШКАЛЕНКА ГОЛОВОЮ ВОЛИНСЬКОЇ ОДА
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Розмовляли Андрій ЛУЧИК та 
Тетяна ГРІШИНА

о 2010 року про 
Олександра Башкаленка 
широка громадськість 

не знала фактично нічого. Та й у 
експертному середовищі знали 
не так багато. Бізнесмен, очільник 
Партії регіонів на Волині, вусань.

Проте із його призначенням на 
посаду першого заступника голови 
Волинської ОДА ситуація змінилася. 
Про Башкаленка заговорили. Про 
нього почали дізнаватися в райо-
нах. Він зумів провести в ОДА своїх 
людей, а про губернаторське крісло 
Клімчука почали говорити як тимча-
сове, допоки Олександр Башкаленко 
не набереться відповідного управлін-
ського досвіду.  

Але минуло півроку, рік, два. Бо-
рис Клімчук упевнено почувався у 
власному кріслі. Здавалося, ніщо не 
може похитнути його впевненості.

Проте стався Євромайдан. А за 
ним – і Єврореволюція, яка докоти-
лася й до Волині. І під тиском обста-
вин Борис Клімчук подав у відставку. 
Президент думав не дуже довго, але, 
зрештою, відставку цю прийняв. На-
томість на омріяне місце, власне, і при-
значив Олександра Башкаленка, чого 
він прагнув попередні чотири роки.

Сьогодні «Хроніки» поспілкува-
лися з Олександром Костянтинови-
чем та розпитали, чого варто очіку-
вати волинянам під його проводом.

– Нещодавно вас призначили го-
ловою обласної адміністрації. Куди 
рухатиметься Волинь під вашим ке-
рівництвом?

– Тільки вперед. Є план, за яким 
ми почали працювати у 2010 році. 
Планування відбувається не на пів-
року і не на рік. Аналогічно ми ро-
били програму із підтоплення, яка 
була розрахована на три роки. Усі 
програми і напрацювання, які були в 
2012 році,  перейшли у 2013-й, і далі  
в 2014-й рік. Жодних революційних 
дій, а лише планові кроки.

– Які кадрові ротації планують-
ся в області з вашим приходом?

– Згідно із законом, коли на поса-
ду приходить новий голова, то заступ-
ники пишуть заяви про звільнення. 
Учора я дав команду, аби абсолютно 
всі залишалися на своїх місцях і від-
правляли документи на погодження.

– Але позиція першого заступ-
ника все ж таки є вакантною…

– Першим заступником буде 
Олександр Курилюк. А на місці за-
ступника, який буде курувати на-

Олександр БАШКАЛЕНКО: Олександр БАШКАЛЕНКО: 

«З КЛІМЧУКОМ МИ «З КЛІМЧУКОМ МИ 
МОЖЕМО ГОДИНАМИ МОЖЕМО ГОДИНАМИ 
ГОВОРИТИ ПРО ГОВОРИТИ ПРО 
МАЙБУТНЄ»МАЙБУТНЄ»
Д

ПЕРСОНА
Башкаленко Олександр Костянтинович народився 16 травня 1961 
року. Батько родом з Білгород-Дністровська Одеської області, мати 
– з Чернівецької області. Батько служив в армії в Махачкалі, місті на 
Півночі Росії, столиці Дагестану, де і познайомився з матір’ю Башкаленка. 
Там сім’я і залишилася. В 1979-му Олександр Башкаленко вступив до 
Ризького вищого військово-політичного Червонопрапорного училища ім. 
Маршала Радянського Союзу Бірюзова С.С., яке закінчив у 1983 році. Після 
навчання йому запропонували служити на Сахаліні, втім через особисті 
причини він попросив дозволу працювати в Україні. Служив у девізії, де 
нині перебувають прикордонні війська Луцька. На початку 1990-х років 
звільнився з військової служби і вирішив залишитися в Україні. З 1992 
року провадив підприємницьку діяльність. З 1992 по 1997 рр. очолював 
мале підприємство «Літа», з 1997 до 2001 рр. – ТзОВ «Стиль плюс». 2001 – 
2010 рр. – директор ТзОВ «Екопрод». Протягом 2010-2014 років – перший 
заступник голови Волинської обласної державної адміністрації. 5 лютого 
2014 року Олександра Башкаленка призначено головою Волинської ОДА.

кали інших журналістів, – це факт.
– Так. Але некоректно ставити 

питання, що це дав команду Башка-
ленко. Такої команди не було. Я від-
критий, і так буде надалі. Моя про-
позиція – закрити цей інцидент і не 
роздувати. Ще рік тому, коли не було 
такої напруги в суспільстві, то ми 
зрозуміли б один одного, комусь дали 
догану, і на цьому крапка. Ми запро-
понували, аби поїхали журналісти за 
кордон, перейняли досвід.

До речі, я вже сказав, аби роз-
робили положення акредитації жур-
налістів. Буде, як у європейському 
суспільстві. Положення вивісимо 
на сайті облдержадміністрації, і там 
буде все чітко розписано. Перед цим 
це положення обговоримо у присут-
ності журналістів. Головне, аби ситу-
ація, яка відбулася, не повторилася.

– Нині у зв’язку з Євромайданом 
порушується багато кримінальних 
справ в області. Яке ваше ставлення 
до цих речей?

– Моє бачення одне: якщо все 
відбувається у мирний спосіб, який 
записано у Конституції України, і 
межу не перейдено, то я вважаю це 
абсолютно допустимим. Коли ж пе-
реходять межу (хоча я не прокурор і 
слідчий, аби знати, де ця межа), то це 
є порушенням, і суд має розглядати 
справу. Якщо це штучно і надумано, 
то я проти. Як адміністратор зверху 
буду втручатися в цей процес у міру 
своїх повноважень.

Я категорично проти, аби хтось 
втручався в життя родини, аби хтось 
приїжджав і ображав дітей, аби при-
їжджали до батьків. Нам треба зу-
пинитися. Вседозволеність починає 
породжувати агресію і неадекватні 
кроки й заходи.

– Як загалом ви ставитеся до єв-
роінтеграції?

– Я одним з перших сказав, що 
наш шлях – лише у європейському 
суспільстві. Я за це голосував і зараз 
стою на платформах євроінтеграції 
й демократії у європейському сус-
пільстві. Буду докладати максимум 
зусиль для цього.

– Які у вас були стосунки з Бори-
сом Клімчуком?

– Робочі, як у керівника і першо-
го заступника. Борис Петрович, маю-
чи такий великий досвід, дуже багато 

зробив для Волині. Історія розсудить. 
Стосунки залишаються позитивними.

– Ви з ним радитеся?
– Не тільки телефоную до нього. 

Він вчора і позавчора був тут. Ми по 
годині можемо спілкуватися, говори-
ти про майбутнє.

– Коли ви переїдете в кабінет го-
лови облдержадміністрації?

– Тут немає сенсації. Будуть го-
ворити, що я там щось роблю. Але я 
просто хочу, аби пофарбували стіни. 
Чесно кажучи, в кабінеті накурено, 
а я не курю. І меблі заберу, оскільки 
там стіл коричневого кольору, а ре-
шта – рожевого. Тиждень-півтора – і 
я туди переїду.

– Чого вам коштувало отримати 
посаду голови облдержадміністрації? 
Сил, енергії, може, здоров’я, може, 
вас хтось лобіював на цю посаду?

– Кожна людина на будь-якій по-
саді, якщо є можливості, сили і, най-
головніше, бажання та знання, має 
прагнути піднятися на вищий ща-
бель. Так і відбулося.

– Вас ще не встигли представи-
ти як губернатора, а вулиця вже вас 
освистувала. Як до цього ставитеся?

– Абсолютно нормально і спо-
кійно. Якщо є думка десяти людей, то 
вони мають на це право. Якщо там є 
раціональне зерно, то потрібно це вті-
лити в демократичний спосіб. Якщо 
це мирна акція, якщо вона не пере-
шкоджає доступу до роботи, до руху, 
приватного помешкання – то це абсо-
лютно нормально. Ми ж європейці. 
Людина вважає так – заради Бога.

На сесію облради зареєстровано 
проект рішення депутата-колеги Гузя 
про недовіру Башкаленку. Я перший 
буду голосувати за те, аби його внесли 
в порядок денний. Не можна нічого 
робити під тиском. Це хибні кроки. 
Вони мають бути поступові й вива-
жені. Не можуть, умовно кажучи, де-
сять людей скандувати «геть» і тут же 
ж потрібно написати заяву і йти.

На Волині живе мільйон людей. І 
тільки якщо цей мільйон скаже «геть», 
то, мабуть, справді треба писати заяву.

– Разом з вами представили 
очільника управління СБУ Юрія Ге-
тала. Як давно ви знайомі?

– Взагалі не знайомі. Познайо-
мився, коли представляли. До цього 
не були знайомі.

прямок ЖКГ, дороги і так далі, буде 
Леонід Кирильчук.

Голови райдержадміністрацій за-
лишилися після мого представлення 
і, аби не було розмов поза спиною, 
я пояснив, що ротацій робити не 
збираюся. Мовляв, давайте й надалі 
спокійно працювати. Але це не є аб-
солютним захистом, якщо хтось по-
гано працює або не виконує ті чи інші 
обов’язки.

– А як щодо вакансії керівника 
відділу забезпечення діяльності Во-
линської облдержадміністрації, яку 
обіймала Валентина Черниш? Ця 
посада не дуже публічна, але дуже 
важлива для роботи керівника.

– Її місце займе Сергій Воєвода 
(він є помічником першого заступни-
ка голови ОДА. – ХЛ). Я взагалі по-
стійний по життю. І не люблю карди-
нально щось змінювати. Я прийшов 
не зі сторони, з цими кадрами пра-
цював і знаю хто, що і як.

– Нині нагальне питання – це 
ухвалення бюджету. Але бюджетний 
процес фактично заблокований.

– Ні, не заблокований. Комісії зби-
раються. Єдину комісію – бюджетну – 
я призупинив. Є близько 10 мільйонів 
гривень, які ми можемо винести на 
загальний фонд депутатів, щоб вони 
скеровували їх для допомоги.

У 2013 році депутати мали депу-
татський фонд у розмірі 10 тисяч. Як 
депутат двох скликань вважаю, що 
це замало, аби реалізовувати свою 
діяльність як депутата. Ми знайшли 
50 тисяч гривень. За ці гроші депутат 
може поїхати у свій округ і виконати 
дрібні заявки. Наприклад, невеликий 
ремонт. Окрім цього, два депутати в 
одному районі можуть об’єднатися і 
за 100 тисяч гривень зробити хоро-
ший ремонт у ФАПі.

– Тобто ви у цьому плані маєте 
конструктивний діалог з опозицією?

– Так, ми мали не одну зустріч. 
Позиція така: не може, хай як дра-
матично це звучить, щоб від непри-
йняття бюджету залежали життя 
людей. Бо ми не можемо купити ліки, 
забезпечити потреби людей зі штуч-
ною ниркою. Ми мусимо ухвалити 
бюджет, а далі запрошувати громад-
ські організації, поважних людей, сі-
дати за круглий стіл переговорів і на-
працювати модель наших стосунків. 
Я бачу їх лише мирними.

Майданчик, який є на вулиці, 
треба перенести в облраду. Там, на 
майдані, – одна думка. Але є й інші 
думки, яких там не чують. Їх потрібно 
перевести в облраду, де є представни-
ки всієї області. Майданчик облради 
не має бути з рупорами, гучномовця-
ми, барабанами, а лише – в розмовах 
і дискусіях.

– Коли все ж таки ухвалять бю-
джет?

– На мою думку, це станеться тоді, 
коли опозиційні сили зрозуміють, що 
так треба зробити. Наскільки я оці-
нюю переговори, то це станеться до 
кінця лютого. Є позитивні тенденції, 
і опозиція розуміє, що спочатку треба 
ухвалити бюджет, а потім починати 
говорити про політичні амбіції тощо.

– Ваше представлення супрово-
джувалося тим, що не пускали жур-
налістів. Навіть порушили кримі-
нальне провадження за цим фактом.

– Я вважаю, що це надумано. 
Скільки можна топтатися? Міліція 
порушила провадження і нехай за-
ймається своїми справами. У понеді-
лок на нараду прийшли всі, хто хотів.

– Мене теж не пускали.
– Але ж ти пройшов.
– Я пройшов, але те, що не пус-
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Розмовляла Ірина КАЧАН

ознайомитися із цим 
сивочолим дідусем 
у повстанському 

однострої мріяла дуже давно. 
Бо ж як інакше осягнути 
боротьбу ОУН-УПА, як не з 
вуст тих, хто був у підпіллі, 
ризикував життям заради 
майбутнього України й 
заради мого щасливого 
сьогодення. Жодна історична 
книга і архівний документ 
не викликає тих відчуттів, які 
виникають при спілкуванні із 
такими, як він. 

86-річний Лаврентій Дацюк за-
вше приїздить до Луцька, аби побу-
вати чи то на фестивалі «Бандерш-
тат», чи то на відзначенні річниці 
УПА або ж Дня Незалежності. Сло-
вом намагається відвідувати усі па-
тріотичні дійства. І хоча ноги вже не 
слухаються, старенький знаходить у 
собі сили і з двома паличками само-
тужки вирушає до Луцька із рідного 
Жидичина. Зізнається: свого часу 
пережив таке, що нині  спокійна ста-
рість – за радість. 

– Поки ви у лікарні, у Києві гар-
тується нове покоління повстан-
ців, яких тепер таки можна вважа-
ти вашими послідовниками…

– Добре, що діждалися того 
Майдану в такий трудний час. Жит-
тя заставило. Я спершу про Майдан 
дізнався по радіо, бо ж телевізора 
вдома не маю. Я й не передам вже, 
яка радість мене сповнила. Може, 
ми вже нарешті здобудемо ту само-
стійність, за яку так довго й важко 
боремося. Ми свого часу здобули 
державу, проголосили, а її немає. 

– Мабуть, хочете побачити на 
власні очі те, що відбувається за-
раз у столиці? 

– Якби був здоровий, то 
обов’язково поїхав би до Києва. Я 
завше їздив. Щойно почався «Рух», 
то завжди їздив до Києва, як було 
треба. Я навіть думав зараз їхати на 
Майдан, але здоров’я не дозволяє. 
Занедужав і мушу бути в лікарні. 

– Нині є чимало противників 
силового варіанту розвитку подій 
серед самих протестувальників. 
Але радикали кажуть, що готові 
воювати, якщо доведеться…

– І це дуже правильно. Бо наша 
боротьба все-таки йшла трохи пога-
но. Не увінчалася такими успіхами, 
яких ми прагнули. І ось знову націо-
нальне піднесення. Самі наші воро-
ги дивуються, що піднялося стільки 
людей. Вони не думали, що ці молоді 
люди будуть такими відчайдушни-
ми. Це дуже добре, я тішуся. І тому 
ці протести – це дуже добре. А ми ж 
бо жили в занепаді. Я вважаю, що 
ситуація в державі була продовжен-
ням окупації. 

– Як ви потрапили до підпіл-
ля?

– Я народився в селі Жидичин 
Ківерцівського району. У нас була 
сильна «Просвіта». Саме звідти 
моє перше розуміння патріотизму, 
любов до України. Ще малим хлоп-
чаком, у 6-8 років, я багато чого ро-
зумів. Пішов у школу і жив уже цим 
відродженням. Та й батьків брат, мій 
рідний дядько, був у підпіллі. Він 
передав мені чимало знань. Саме 
завдяки йому я згодом потрапив до 
Колківської республіки. Там прой-
шов юнацький вишкіл. Батько вою-
вав у Першій світовій, та й мене від-
пустив, коли я попросився. Я не міг 
інакше, у мене така свідомість. 

– Хто вам найбільше пригаду-
ється з тих часів?

– Мені доводилося бачити і Ро-
мана Шухевича, і Клима Савура. 
Пам’ятається хлопець із псевдом Ру-
дий, родом із села Коршів Луцького 
району. Ніколи не забуду Олексія 
Брися з села Рачин Горохівського 
району. Згодом саме з ним мені до-
велося зустрітися вже у засланні. 

– Як вас арештували?
– Це було у 48-му році. А до того 

часу я був у підпіллі. Псевдо мав Єв-
ген, на честь нашого провідника Ко-
новальця. Я його дуже сподобав. За 
часів Колківської республіки проти 
нас працювали цілі дивізії НКВС, 
намагалися нас знищити. Вчиняли 
всілякі диверсії. Затруювали воду 
в колодязях. І навіть я напився тієї 
води й захворів на тиф. Мене вирі-
шили відвезти додому лікуватися. 

Пам’ятаю, як мене мазали якоюсь 
чорною маззю, як вигрівався на 
печі. Зрештою мені пощастило – ту 
страшну недугу переміг. 

– Але підпільний рух не поли-
шали? 

– Так, зв’язок з усіма провідника-
ми в мене був, до мене постійно на-
відувалися. Хоча в селі ніхто не знав 
про мої зв’язки з підпіллям. Власне 
це мене пізніше й врятувало. 

У той час багато відділів від-
правляли за кордон, але туди брали 
тільки сильних. Оскільки я був хво-
рий, мене не взяли. І у 1945 році я 
вступаю в Луцьке педагогічне учи-
лище на вчителя початкових кла-
сів. Діяльність не полишаю. Вчуся 
і вкладаю свою працю в спільну 
справу. Пам’ятаю, як якось напи-
сав звернення до людей і розклеїв 
сам по селі. Так щоб ніхто не бачив, 
уночі. 

А вже коли закінчив навчання 
і мав отримати атестат, то додому 
прийшов лист, аби я з’явився для 
видачі цього документу. Я прийшов 
до завуча, вона попросила почекати, 
а натомість прийшли працівники 
КДБ і забрали мене. І так я попро-
щався зі свободою. Я ще тієї ночі був 
на завданні, прийшов із завдання та 
ще й викосив батькові ячмінь. Пі-
шов за атестатом і не вернувся. То 
було 26 липня 1948 року.

– Куди ви потрапили? 
– Мене відразу кинули в тюрем-

ну камеру, а там – море людей, дуже 
спекотно було. Арештованих було 
так багато, що не було чим дихати. 

То було там, де зараз обласна про-
куратура. Корпус над дорогою – то 
було управління КДБ, а у дворі була 
внутрішня тюрма. Там було 13 ка-
мер, і всі були забиті. Там я й сидів.

В той час слідство велося лиш 
вночі. Приїхав слідчий, обшукав, 
обдивився що зі мною було. Ди-
вився, що написано було у моїх 
паперах, але нічого такого не було 
зі мною, завдання з алгебри були 
якісь. Але до всього почали при-
скіпуватися. Так тривало деякий 
час. Ця внутрішня тюрма КДБ по-
повнювалася. Потім мене перевез-
ли в центральну тюрму, яка була 
над Стиром.  І тільки наступає ніч 
– приїздять і везуть на слідство, а 
рано відвозять. І так мене возили 
довго. А далі був суд, військовий 
трибунал засідав. Ніяких підтвер-
джень причетності  до підпілля не 
знайшли, але про мої переконання 
знали. За це й присудили 25 років 
таборів. Завезли в табір у місто 
Інта, це Республіка Комі.

– Чим ви там займалися?
– А там вугільна промисловість, 

шахти. Виконував різні будівельні 
роботи. Вже в тюрмі я перетинаюся 
з тими ж людьми, з якими вже зна-
вся в ОУН-УПА. Зустрів багатьох 
волинян. Того ж Олексія Брися з 
Рачина. 

Я там провів шість з половиною 
років. І весь цей час за зону не ви-
пускали. І ми створюємо підпілля 
в самому таборі. Тобто навіть на 
засланні була бандерівська ОУН. 
Умови були дуже жорстокі, тому 

почалися повстання. Ми не хотіли 
терпіти знущання. Почали прибу-
вати комісії, вивчати, обіцяти по-
кращення. Я навіть написав листа в 
прокуратуру. І зрештою вони доду-
малися, що треба переглядати спра-
ви. Наприкінці 1954-го мене раптом 
викликають. Я здивувався. Думав, 
що когось спіймали, а мене викли-
кають свідчити. Мене посадили на 
потяг і довго-довго кудись везли. Я 
навіть не знав куди. Але насмілив-
ся підійти до конвоїра і запитати. 
Виявилося, що на переслідство в 
Луцьк. 

– Певно, зраділи?
– Та зрадів, але ж я був впевне-

ний, що когось спіймали, а я маю 
бути свідком. Мене привезли в 
Луцьк, ще не встиг я оговтатися піс-
ля тривалого переїзду, як знов при-
ходять і забирають мене, мовляв, не 
туди потрапив. І переводять в іншу 
тюрму біля стадіону. І тут слідство 
йде спокійно. Тривало все близько 
місяця. Генеральний прокурор роз-
глянув мою скаргу і надіслав їм. І 
вияви лося, що мене не можна три-
мати в тюрмі. Бо жодних доказів, 
що я був у підпіллі, вони не мають. 
Ніде це не фігурувало. Слідчі їзди-
ли в село, але там ніхто нічого про 
мене не підказав, бо ж ніхто не знав. 
І тому мене звільнили. А я був го-
товий 25 років сидіти. Мене просто 
випустили, неочікувано для себе са-
мого. І я прийшов у село.

– Вдома не знали, що ви у Луць-
ку і вже на волі?

– А вдома вже нікого не було. Бо 
через мене всіх моїх рідних вивезли 
у тайгу на Далекий Схід, в Хабаров-
ський край. І вони крепко пробіду-
вали. Там їх загнали в таку тайгу, 
де тільки вовки виють. Нашу ста-
реньку хатину зайняли інші люди. 
Я отримав документи, виробив пас-
порт і поїхав до них. Їх звільняють, 
і ми всі разом приїхали додому по-
чинати нове життя. Але ще коли був 
там у тайзі, то нас якось запросили 
на гостину до людей з Галичини. І 
там я зустрів гарну дівчину й забрав 
із собою до Жидичина. У Луцьку я 
далі працював вантажником в мага-
зині. Я міг і в школу вчителем піти. 
Але тоді мені пропонували вчителю-
вати в Камінь-Каширському районі, 
а життя там не було легким. Жінка 
почала працювати відразу в колгос-
пі. В Луцьку відкривається школа 
майстрів-будівельників, я закінчив 
ту школу з хорошими відзнаками. 
І мене відправляють на роботу в 
луцьку філію львівської організації 
по теплоізоляції. І я там пропрацю-
вав до пенсії.

– Звідки у вас стільки енергії? 
Ви ж не пропускаєте усі патріотич-
ні дійства у Луцьку…

– Сили мені дає любов. Те, зара-
ди чого я воював і віддав свою мо-
лодість у засланні, має сенс. Я досі 
живу цим відродженням. 
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ЗІРКОВІ НОВИНИ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ХОЧЕ 
РОЗЛУЧИТИСЯ 
З АКІНЬШИНОЮ

«Студія Квартал 95» зніме продовження фільму 
«8 перших побачень». Кінострічка матиме зовсім 
протилежну назву — «8 перших розлучень», повідо-
мляє «navsi100.com».

Лютий розпочався цілою плеядою зіркових 
розлучень: Тетяна Арнтгольц та Іван Жидков, Єгор 
Кончаловський і Любов Толкаліна, Борис Грачев-
ський і Ганна Панасенко, і, як з’ясувалося, Вадим 
Демчог з Веронікою теж розлучилися. Сценаристи 
«Студії Квартал 95» вирішили не упускати можли-
вості побути в тренді.

«8 перших розлучень» — продовження «8 
перших побачень» з Володимиром Зеленським та 
Оксаною Акіньшиною. Знімання картини призна-
чено на кінець весни – початок літа і проходити-
муть у Москві. Головні герої ті ж — Віра і Микита. 
Але цього разу вони ніяк не можуть розлучитися, 
бо з ними відбуваються дивні події. Вони міфічним 
чином щодня прокидаються в одному ліжку. Доля 
вирішила зіграти з ними злий жарт, і тепер — які 
були побачення, такі будуть і розлучення.

Режисером картини стане американець Девід 
Додсон, вже відомий українцям за трилогією «Лю-
бов у великому місті» і фантастичною картиною 
«Вікінги». Також продюсери готують новий сезон 
«Сватів». Через вагітність Олесі Железняк знімання 
відклали на невизначений час.

ТІНА КАРОЛЬ ПРЕДСТАВИЛА 
АВТОБІОГРАФІЧНУ КАРТИНУ 
«СИЛА ЛЮБОВІ І ГОЛОСУ»

Відбувся допрем’єрний показ довгоочікува-
ного музично-документального фільму про 

життя і творчість однієї з кращих і найвідоміших 
українських співачок — Тіни Кароль, повідомляє 
«navsi100.com». Картина «Сила любові і голосу» — 
це одкровення, що складається з музичних номерів, 
що ними Тіна сподівається надихнути людей, які 
пережили горе. Співачка розповіла про події і 
почуття, які її супроводжували під час нелегкої 
сімейної драми — боротьби за життя коханого.

За словами режисера Олени Коляденко, було 
дуже складно і відповідально знімати фільм про 
чужу долю: «Весь час потрібно було бути делікат-
ною у своїх думках і діях, намагатися не зачепити, 
не образити почуття сім’ї героїні. Коли тобі дові-
ряють найпотаємніше, це як посудина, важливо 
донести її НЕ розплескавши, не зронивши ні однієї 
краплі! Ми багато працювали. На-
вчилися за час процесу ство-
рення фільму відчувати одне 
одного. Були нічні листуван-
ня, суперечки, сльози, сміх. 
Найважливіше для мене було 
зробити так, щоб глядач не 
просто дивився фільм — 
історію Жінки, а відчував 
його душею! Не співчував, 
а саме відчував!».

В основу фільму ліг 
монолог Тіни, в якому 
вона чесно і щиро ді-
литься з глядачем своїми 
почуттями та емоціями, 
розкриваючи душу і серце, не 
прикриваючи їх нічим.

Телевізійна прем’єра кіно-
картини відбудеться 14 лютого 
о 22:05 на каналі «1+1» .

СЕРЕДА
19 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕР
20 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.55, 03.15, 03.55 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.50, 11.50, 20.15, 21.20 Т/с 
«Вір мені»
12.50, 13.45, 01.00, 01.45 Т/с 
«Громови»
14.45, 02.30 «Красуня за 12 
годин - 2»
15.40 Т/с «Свати - 3»
16.45, 03.30 «ТСН. Особливе»
22.25 «Чотири весілля - 3»
00.10, 04.40 Т/с «Касл - 2»
05.20 Телемагазин

05.25, 09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.25 «Судові справи»
15.05 «Сімейний суд»
16.00 «Зрозуміти. Пробачити»
17.05 «Давай одружимося!»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.05 «Подробиці»
20.35 Т/с «Син батька народів»
23.35, 04.05 Т/с «Круті береги»
01.20 Х/Ф «ЦИВІЛЬНИЙ 
ПОЗОВ»

05.25 Служба розшуку дітей
05.30, 08.45, 12.45 Факти
05.55 Світанок
07.00 Т/с «Літєйний, 4»
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10, 13.00 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.20 Т/с «Зниклі»
14.15, 20.05 Т/с «Чужий 
район-2»
16.50 Т/с «Опери»
18.45 Факти. Вечір
22.35 Х/Ф «ЗОРЯНИЙ 
ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦІЇ»
00.05 Х/Ф «ЗОРЯНИЙ 
ДЕСАНТ-3. МАРОДЕР»
01.50 Т/с «Неймовірна історія»
03.15 Т/с «Уся правда»
03.55 Стоп-10
04.40 Про-Ziкаве.ua

05.30 «Чужі помилки. 
Смертельний діагноз»
06.15, 16.00 «Все буде добре!»
07.55, 18.20 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.20 «Зіркове життя. Не 
отрекаются, любя…»
10.20 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
12.05, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.00 «МастерШеф»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ»
22.25 «Хата на тата»
00.00 Х/Ф «СМЕРШ. 
ПРИХОВАНИЙ ВОРОГ»
02.00 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 
05.30 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.10, 13.10, 02.20 Олімпійські 
ігри. Гірськолижний спорт. 
Гігантський слалом (чол.)
11.10 Олімпійські ігри. 
Сноубординг. Паралельний 
гігантський слалом (чол., жін.)
14.15 Олімпійські ігри. Лижні 
гонки. Командний спринт (чол., 
жін.)
15.15, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.25 Українська пісня
16.25, 04.10 Олімпійські ігри. 
Біатлон. Змішана естафета
18.00, 20.40, 03.15 Олімпійські 
ігри. Фігурне катання. Жінки, 
коротка програма
19.20 Олімпійські ігри. Бобслей 
(жін.)
21.35 Підсумки дня
21.55 Олімпійська студія. 
Підсумки дня
22.40 Фінансова перспектива
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.40 Від першої особи
00.00 Х/Ф «ВАСЬКА»
01.20 ТелеАкадемія

06.00 Мультфільми (1)
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ЗОЛОТА РІЧКА»
11.25 Х/Ф «ЗА ДАНИМИ 
КАРНОГО РОЗШУКУ»
13.00 «Бійці Всесвіту»
14.00 «Телепатія»
15.00 «Таємниці загибелі 
Титаніка»
15.45 «Воїни світу»
19.00 Т/с «Лінійний відділ»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/Ф «СОЛДАТИ 
ФОРТУНИ»
23.25 Х/Ф «ПАВУЧИЙ УДАР»
01.10 Х/Ф «НЕМЕЗИС»
02.30 Х/Ф «ТРИВОЖНИЙ 
МІСЯЦЬ ВЕРЕСЕНЬ»

06.00 Д/ф «Кузькіна мать. 
Цар-бомба. Апокаліпсис по-
радянськи»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини-генії
08.30, 13.30 Фатальний 
сценарій
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Спіймати прибульця
17.30 В пошуках істини
19.30 Таємниці далеких світів
20.30 Д/ф «Загадкова смерть у 
Каннах. Сава Морозов»
22.30 Очима гризлі
00.30 Покер
01.20 Легенди бандитського 
Києва

06.00 Т/с «Дорожній патруль 3»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.50, 17.25, 22.30 Т/с 
«Слід»
10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50 Т/с «Катя. Продовження»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00, 04.10 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.55 «Говорить 
Україна»
22.00, 03.40 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Дев’ятий відділ»
02.10 Т/с «Камелот»
05.35 Срібний апельсин

06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.05 М/с «Черепашки-
ніндзя»
06.35, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Метод Лаврової»
08.55, 17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.45 Т/с «Щасливі разом»
15.15 Т/с «Друзі»
16.10 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 20.00 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.20 Репортер
19.20 Абзац!
22.40 Х/Ф 
«КІНОПОБАЧЕННЯ»
00.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ 
ПИРІГ»
02.10 Служба розшуку дітей
02.15, 03.05 Зона ночі
02.20 Українці Віра
03.10 Народження 
українського кіно
04.10, 05.00 Зона ночі

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 00.10 «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.50, 11.50, 22.00, 23.05 Т/с 
«Вір мені»
12.50, 13.45 Т/с «Громови»
14.40 «Красуня за 12 годин - 2»
15.40 Т/с «Свати - 3»
16.45, 04.15 «ТСН. Особливе»
20.00, 02.40 Футбол. Ліга 
Європи. «Динамо» (Київ) - 
«Валенсія» (Іспанія)
00.25, 04.40 Т/с «Касл - 2»
01.15 Х/Ф «БІЛИЙ СЛОН»
05.25 Телемагазин

05.25, 09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.25 «Судові справи»
15.05 «Сімейний суд»
16.00 «Зрозуміти. Пробачити»
17.05 «Давай одружимося!»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.15 «Подробиці»
20.35 Т/с «Син батька народів»
23.35, 04.05 Т/с «Круті береги»
01.20 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦЬ»

05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10, 13.00 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.20 Т/с «Зниклі»
14.10, 20.05 Т/с «Чужий 
район-2»
18.45 Факти. Вечір
22.35 Х/Ф «ДІМ СОНЦЯ, ЩО 
СХОДИТЬ»
00.05 Х/Ф «ТАЄМНИЙ БІК 
МІСТА»
01.30 Т/с «Неймовірна історія»
03.00 Т/с «Уся правда»
03.40 Несекретні файли
04.30 Про-Ziкаве.ua

05.25 «Чужі помилки. 
Повернення Кацмана»
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
07.50, 18.20 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.15 «Зіркове життя. 
Випробування бездітністю»
10.15 Х/Ф «ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 
ДОМОГОСПОДАРОК»
12.15, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.10 «МастерШеф»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ»
22.25 «Зіркове життя. Оголені 
та знедолені»
23.15 «Зіркове життя. Барбі з 
покаліченими душами»
00.10 Х/Ф «І БУЛА ВІЙНА»
02.40 Нічний ефір

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 
05.35 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.40, 02.20 Олімпійські ігри. 
Фрістайл. Скі-крос (чол.)
10.35, 13.15, 04.30 Олімпійські 
ігри. Лижне двоборство
11.25, 03.05 Олімпійські ігри. 
Фрістайл. Скі-крос. Фінал (чол.)
14.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами
15.15, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Олімпійські ігри. Керлінг. 
Матч за «золото» (жін.)
17.00 Олімпійські ігри. Фігурне 
катання. Жінки, довільна 
програма
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Олімпійська студія. 
Підсумки дня
22.45 Фінансова перспектива
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.40 Від першої особи
00.00 Х/Ф «ВАСЬКА»
01.20 ТелеАкадемія

06.00 Мультфільми (1)

07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»

09.00, 18.30 Новини 2+2

09.30 Х/Ф «ДЕНЬ 

КОМАНДИРА ДИВІЗІЇ»

11.20 Х/Ф «ЙШОВ 

ЧЕТВЕРТИЙ РІК ВІЙНИ»

13.05 «Нове Шалене відео по-

українські»

14.55 «Облом UA. Новий сезон»

19.00 Т/с «Чоловічий сезон. 

Оксамитова революція»

23.40 Х/Ф «ТАЄМНІ АГЕНТИ»

01.45 Х/Ф «ЗАТЕМНЕННЯ»

03.00 Х/Ф «ЛІСОВА ПІСНЯ»

06.00 Д/ф «Загадкова смерть у 
Каннах. Сава Морозов»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини-генії
08.30, 13.30 Фатальний 
сценарій
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні історії
17.30 В пошуках істини
19.30 Спіймати прибульця
20.30 Д/ф «Альта проти рейху»
22.30 Очима гризлі
00.30 Загадки планети
01.20 Скарб.UA

06.00, 05.15 Т/с «Дорожній 
патруль 3»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
04.10 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.50, 17.25 Т/с «Слід»
10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50 Т/с «Катя. Продовження»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00, 04.30 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20 «Говорить Україна»
22.00 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА. «Шахтар» (Донецьк) - 
«Вікторія» (Плзень)
00.00 Т/с «ОСА»
01.00 Т/с «Дев’ятий відділ»
02.35 Т/с «Камелот»

06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.15 М/с «Черепашки-
ніндзя»
06.35, 13.35 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Метод Лаврової»
08.55, 17.10 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.45, 16.10 Т/с «Татусеві 
дочки»
15.20 Т/с «Друзі»
18.00, 20.00 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.40 Репортер
19.20 Абзац!
22.45 Х/Ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ 
ПИРІГ»
00.50 Х/Ф «ТУПИЙ І ЩЕ 
ТУПІШЕ ТУПОГО: КОЛИ ГАРРІ 
ЗУСТРІВ ЛЛОЙДА»
02.25 Служба розшуку дітей
02.30, 03.25 Зона ночі
02.35 Українці Віра
03.30 Десята муза в Україні 
(Фільм Третій)
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П’ЯТНИЦЯ
21 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

СУБОТА
22 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

НЕДІЛЯ
23 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф «ПРИКИНЬСЯ МОЄЮ 
ДРУЖИНОЮ»

Країна: США, 2011
Жанр: комедія
Режиссер: Деніс Дуган
Актори: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, 

Ніколь Кідман, Нік Свардсон, Бруклін Декер
Головний герой Денні зустрів Палмер, і, щоб 

справити враження, розповів про вигадану дружи-
ну й труднощі сімейного життя. Замість того, 
щоб поспівчувати, Палмер хоче познайомитися з 
його дружиною, і Денні мусить терміново вигада-
ти, як виплутатися з такої пікантної ситуації. 
На щастя, він має колегу привабливу Кетрін, до 
того ж із дітьми, які й зіграють роль його сім’ї.

Х/Ф«РУСАЛКА»
Країна: Росія, 2012
Жанр: мелодрама
Режисер: Вадим Арапов
Актори: Олена Шилова, Павло Южаков-

Харланчук, Анна Носатова,Святослав Астрамо-
вич, Тетяна Лютаєва, Анатолій Котеньов, Олек-
сандр Єфремов, Олег Ткачов, Валерій Шушкевич 

Вони такі різні: Наташа – звичайна сільська 
дівчина, а Олег – син господаря головного підпри-
ємства їхнього краю. Але випадок звів їх, вони по-
кохали одне одного, незважаючи ні на що. Та ста-
ється непередбачуване: батько Олега заборгував 
великі гроші. Єдиний шанс врятувати підприєм-
ство – одружити сина з донькою кредитора...

Х/Ф «ЧУЖІ КРИЛА»
Країна: Росія, 2011
Жанр: пригоди, воєнний
Режисери: Олексій Чистіков, Олександр Фі-

ронов
Актори: Денис Рожков, Глафіра Тарханова, 

Михайло Трухін, Едуард Чекмазов, Віталій Кі-
щенко, Сергій Карякін

Льотчик-винищувач Рудаков, який дивом 
уникнув трибуналу, вирушає на небезпечне за-
вдання у тил ворога. Літак Рудакова збивають, 
але йому вдається вижити і викрасти з аеро-
дрому ворожий «Messerschmitt». Під прикриттям 
«чужих» крил Рудаков приєднується до війни з 
фашистами у складі партизанського загону. Про 
те, що на «Мессері» літає радянський льотчик, 
стає відомо оберштурмбанфюреру Катульському. 
Однак полювання на Рудакова починає не тільки 
Катульський – наказ знищити його літак віддає 
і другий секретар обкому партії Кежаєв, який ко-
лись послав Рудакова під трибунал.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.50, 11.50 Т/с «Вір мені»
12.50, 13.45 Т/с «Громови»
14.40 «Красуня за 12 годин - 2»
15.40 Т/с «Свати - 3»
16.45, 04.45 «ТСН. Особливе»
20.15 «Сказочная Русь»
20.50 «Вечірній Київ - 2013»
23.00, 05.10 «Супергерої »
00.05 Х/Ф 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТНИКИ»
01.45 Х/Ф «БІЛИЙ СЛОН»

05.25, 09.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
11.15, 12.25, 02.15 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
13.25 «Судові справи»
15.05 «Сімейний суд»
16.00 «Зрозуміти. Пробачити»
17.05 «Давай одружимося!»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 01.40 «Подробиці»
20.35, 04.55 Т/с «Один на всіх»
00.15 Х/Ф «В ОСТАННІЙ 
МОМЕНТ»

05.15 Служба розшуку дітей
05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 13.00 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13.25 Т/с «Зниклі»
14.20, 20.05 Т/с «Чужий район-2»
18.45 Факти. Вечір
22.35 Х/Ф «УБИВЦІ НА 
ЗАМІНУ»
00.05 Х/Ф «ДІМ СОНЦЯ, ЩО 
СХОДИТЬ»
01.35 Т/с «Неймовірна історія»
03.05 Т/с «Уся правда»
03.45 Провокатор

05.55 «Чужі помилки. Картина 
кров’ю»
06.40, 18.20 «Неймовірна правда 
про зірок»
08.10 Х/Ф «ДИШИ ЗІ МНОЮ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.05, 22.25 Х/Ф «ЛЮБОВ НЕ 
ДІЛИТЬСЯ НА ДВА»
00.15 Х/Ф «ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 
ДОМОГОСПОДАРОК»
02.20 Х/Ф «АЛЬОШЧИНЕ 
КОХАННЯ»
03.45 Нічний ефір

06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25, 07.40 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
07.50 Швидкий сніданок
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.30 Світло
10.35, 03.25 Олімпійські ігри. 
Фрістайл. Скі-крос (жін.)
11.25 Олімпійські ігри. Фрістайл. 
Скі-крос. Фінал (жін.)
13.25 Віра. Надія. Любов
14.25, 05.50 Діловий світ. 
Агросектор
14.40, 18.15 Олімпійські ігри. 
Гірськолижний спорт. Слалом 
(жін.)
16.20, 04.05 Олімпійські ігри. 
Біатлон. Естафета (жін.)
19.35 Олімпійські ігри. Шорт-
трек (чол., жін.)
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Олімпійська студія. 
Підсумки дня
22.45 Фінансова перспектива
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.40 Від першої особи
00.00 Х/Ф «ВАСЬКА»
01.20 Хіт-парад «Національна 
двадцятка»

06.00 Мультфільми (1)
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВІЗІЇ»
11.20 Х/Ф «ЙШОВ ЧЕТВЕРТИЙ 
РІК ВІЙНИ»
13.05 «Нове Шалене відео по-
українські»
14.55 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Т/с «Чоловічий сезон. 
Оксамитова революція»
23.40 Х/Ф «ТАЄМНІ АГЕНТИ»
01.45 Х/Ф «ЗАТЕМНЕННЯ»
03.00 Х/Ф «ЛІСОВА ПІСНЯ»

06.00 Д/ф «Альта проти рейху»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Тварини-генії
08.30, 13.30 Фатальний сценарій
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 В пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30 Секретні історії
17.30 В пошуках істини
19.30 Листи з космосу
20.30 Д/ф «Визволителі»
22.30 Неймовірна Аляска
00.30 Покер
01.20 Містична Україна

06.00 Т/с «Дорожній патруль 3»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.50, 17.20, 22.30 Т/с 
«Слід»
10.00, 21.00 Т/с «Горюнов»
11.50 Т/с «Катя. Продовження»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.00 «Говорить Україна»
22.00, 03.30 Події дня
23.20 Історія криміналістики
00.20 Т/с «Дев’ятий відділ»
05.25 Срібний апельсин

06.10, 13.10 М/с «Черепашки-
ніндзя»
06.35, 13.30 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Метод Лаврової»
08.55, 17.10 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.45, 18.00, 20.00 Т/с 
«Вороніни»
15.25 Т/с «Друзі»
16.10 Т/с «Татусеві дочки»
19.00, 01.20 Репортер
19.20 Абзац!
22.40 Уральські пельмені
23.35 Х/Ф «ТУПИЙ І ЩЕ ТУПІШЕ 
ТУПОГО: КОЛИ ГАРРІ ЗУСТРІВ 
ЛЛОЙДА»
01.30 Х/Ф «ТУПИЙ І ЩЕ 
ТУПІШЕ»

07.00 «Хто там?»
08.05, 08.30 М/с «Король Лев. 
Тімон і Пумба»
08.50 М/ф «Енгрі бердс»
08.55 «Світське життя»
09.50, 10.55, 12.00, 13.05 Т/с 
«Свати - 4»
14.10 «Вечірній Київ - 2013»
16.30, 20.00 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 4»
22.10 Х/Ф «9 РОТА»
01.10 Х/Ф «ДОМІНО»
03.05 Х/Ф «КОХАННЯ ІНШОЮ 
МОВОЮ»

08.45 Х/Ф «МАРІЯ, 
МІРАБЕЛЛА»
10.00 Д/ф «Крилатов. Саудтрек 
епохи»
11.00, 02.35 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
12.55 Концерт «23 лютого у 
Великому місті»
14.35 Т/с «Не зрікаються, 
кохаючи»
18.10, 20.35 Т/с «Господарка 
великого міста»
20.00, 02.00 «Подробиці»
22.25 Х/Ф «НАРЕЧЕНИЙ ЗА 
ОГОЛОШЕННЯМ»

06.50 Т/с «Чужий район-2»
09.25 Зірка YouTube
10.30 Дача
11.00 Т/с «Ми з мабутнього»
14.00 Х/Ф «МИ З 
МАЙБУТНЬОГО-2»
15.30, 19.50 Т/с «Чужі крила»
18.45 Факти. Вечір
19.00 Надзвичайні новини. 
Підсумки
21.35 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ»
23.40 Х/Ф «КРИМІНАЛЬНЕ 
ЧИТВО»
02.10 Х/Ф «ЗНАЙТИ 
КОРОТУНА»

07.05 «Караоке на Майдані»
07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «ВусоЛапоХвіст»
11.00 «Хата на тата»
12.40 Х/Ф «ЛЮБОВ НЕ 
ДІЛИТЬСЯ НА ДВА»
16.15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
18.00 Х/Ф «МАМОЧКА МОЯ»
21.40 Х/Ф «СОНЦЕКРУГ»
23.30 «Детектор брехні - 5»
00.45 Х/Ф «НА ПРІЗВИСЬКО 
«ЗВІР»

06.15, 23.40 Фільм-концерт 
«О.Барикін. Друзів не забувають»
07.50 Сміх з доставкою додому
08.30 Панянка та кулінар
09.00 Армія
09.10 Православний вісник
09.45 Олімпійські ігри. Біатлон. 
Естафета (жін.)
11.25 Олімпійські ігри. Лижні 
гонки. Мас-старт (жін., 30 км)
13.30 Олімпійські ігри. 
Сноубординг. Паралельний 
слалом (чол., жін)
14.40 Олімпійські ігри. 
Гірськолижний спорт. Слалом 
(чол.)
16.20, 03.20 Олімпійські ігри. 
Біатлон. Естафета (чол.)
18.20 Олімпійські ігри. Фігурне 
катання. Гала-вистава
21.00 Підсумки дня
21.25 Олімпійська студія. 
Підсумки дня
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Завтра. PRO
01.20 Олімпійські ігри. Бобслей. 
Четвірки

06.00 Мультфільми (1)
07.10 «Нове Шалене відео по-
українські»
07.30 Т/с «Солдати-15»
09.30 Т/с «Кордон. Тайговий 
роман»
18.00 Х/Ф «СЛУЖУ ВІТЧИЗНІ!»
20.00 Х/Ф «БІЛА СТРІЛА»
22.00 «Королі рингу». Всесвітня 
серія боксу (WSB). Dolce & Gab-
bana Italia Thunder - Українські 
Отамани
00.40 Х/Ф «ОДНІЄЇ КРОВІ»
02.15 Х/Ф «ПОСТРІЛ В ТРУНІ»

06.00 В пошуках істини
08.00 Шалені розумники
09.50, 21.30 Таємниці вермахту
11.30 Гітлер: родинні секрети
12.30 Очима гризлі
13.30 Неймовірна Аляска
14.30 Невідома Індія
15.30 Дивовижна історія речей
17.30 Фантастичні історії
00.30 Загадки планети
02.10 Невідомі битви

07.00, 19.00, 02.50 Події
07.10, 08.10 Т/с «Інтерни»
10.10 Один за сто годин
11.10 Т/с «Дорожній патруль 3»
13.00 Т/с «Дорожній патруль 4»
14.00 Т/с «Друге повстання 
Спартака»
19.20 Т/с «Перелітні птахи»
23.20, 05.25 Х/Ф «МИ 
ОГОЛОШУЄМО ВАМ ВІЙНУ»
03.10 Т/с «Дев’ятий відділ»

06.25 М/с «Назад у майбутнє»
08.10 М/с «Том і Джеррі»
09.50 Файна Юкрайна
11.55 Уральські пельмені
14.35 Т/с «Вороніни»
18.00 Х/Ф «ЗАВЖДИ ГОВОРИ 
«ТАК»
20.00 Х/Ф «МАСКА»
22.00 Х/Ф «ТУПИЙ І ЩЕ 
ТУПІШЕ»
23.55 Вже котрий день
01.00 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ»
02.50, 03.50 Зона ночі
02.55 Подорож у втрачене 
минуле

08.10, 08.35 М/с «Король Лев. 
Тімон і Пумба»
09.00 Лотерея «Лото-забава »
10.15 Х/Ф «ДІДИ-
РОЗБІЙНИКИ»
12.10 «Чотири весілля - 3»
13.30 «Зіркова хроніка»
14.30 «Машині казки. Маша і 
ведмідь»
15.25 Х/Ф «РУСАЛКА»
19.30 «ТСН-Тиждень»
20.15 «Голос країни 4. 
Перезавантаження»
22.20 «Світське життя»
23.20 «Що? де? коли?»
00.25 Х/Ф «СКАЖИ ХОЧ ЩОСЬ»

11.00 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
12.45 Т/с «Господарка великого 
міста»
16.40 Новини. Спецвипуск
17.00 Д/ф «Між землею і небом. 
Секрети Церемонії відкриття 
Олімпіади»
18.00 Церемонія закриття 
Зимових Олімпійських ігор у Сочі
21.00 «Подробиці тижня»
21.55 Х/Ф «ПЕРЕВІРКА НА 
КОХАННЯ»
23.35 Х/Ф «МИ З 
МАЙБУТНЬОГО»
01.45 Х/Ф «СОЛДАТИ НЕВДАЧІ»

06.05 Х/Ф «ФЛІНСТОУНИ»
07.30 Дача
08.00 Мульт особистості
08.30 Так$і
08.55 Космонавти
09.55 Зірка YouTube
11.05 Козирне життя
11.35 Вам і не снилося!
12.10 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
19.40 Т/с «Ми з мабутнього»
22.50 Х/Ф «МИ З 
МАЙБУТНЬОГО-2»
00.30 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ»
02.25 Х/Ф «ДРАКОНИ І 
ПІДЗЕМЕЛЛЯ»

09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдані»
11.10 Х/Ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
15.15 Х/Ф «МАМОЧКА МОЯ»
19.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
19.55 «Один за всіх»
21.05 Х/Ф «ДОЗВОЛЬТЕ ТЕБЕ 
ПОЦІЛУВАТИ... НА ВЕСІЛЛІ»
22.55 Х/Ф «МАНДРІВКА У 
ЗАКОХАНІСТЬ»
02.35 Нічний ефір

07.05 Панянка та кулінар
07.30, 00.00 «Дружина»
09.00 Шеф-кухар країни
10.00, 05.30 Околиця
10.30 Олімпійські ігри. Лижні 
гонки. Мас-старт (чол., 50 км)
12.10, 12.55, 03.00 Олімпійські 
ігри. Бобслей. Четвірки
14.15 Подорожуй світом з 
Ю.Акуніною
14.35 Як Ваше здоров’я?
15.35 Ближче до народу
16.05 Діловий світ. Тиждень
16.35 Ми хочем, щоб ви знали
17.00 Олімпійська студія
18.00 Церемонія закриття 
Олімпіади 2014
21.00 Підсумки тижня
21.55 «Надвечір’я»
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
01.20 Світ навколо нас
01.35 Олімпійські ігри. Лижні 
гонки. Мас-старт (чол., 50 км) 
повтор
04.35 Д/ф «Золота ера 
саундтреків»

07.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
УЄФА 2013-2014
07.30 «Маски-шоу»
10.00 Т/с «Мисливці за 
старовиною»
13.00 Х/Ф «ПІРАТИ СЕМИ 
МОРІВ: ЧОРНА БОРОДА»
16.40 Х/Ф «КАПІТАН ГРІМ»
19.00 Х/Ф «ВУЛКАН»
21.30 «Профутбол»
23.00 Х/Ф «БІЛА СТРІЛА»
01.00 Х/Ф «ВОЇНИ - 
ПЕРЕВЕРТНІ»
02.40 Х/Ф «КИСЛОРОДНИЙ 
ГОЛОД»

06.00 Дивовижна історія речей
08.00 Шалені розумники
09.50, 21.30 Таємниці вермахту
12.30 Невідома Індія
15.30 В пошуках пригод
18.30 Шукачі
19.00 Д/ф «Маестро»
19.30 Д/ф «Визволителі»
23.30 Гітлер: родинні секрети
00.30 Загадки планети
02.10 Секрети науки
04.10 Льодовий готель
04.50 Таємниці фараонів: ДНК

06.45 Події
07.05 Х/Ф «МИ ОГОЛОШУЄМОВ 
ВАМ ВІЙНУ»
09.00 Ласкаво просимо
10.00, 11.00 Таємниці зірок
12.00 Т/с «Дорожній патруль 4»
14.00 Т/с «Друге повстання 
Спартака»
19.00, 02.45 Події тижня
20.00 Пристрасті на паркеті
22.00 Т/с «Інтерни»
23.30 Великий футбол
01.15 Х/Ф «ЛЮДИНА ПІТЬМИ»
03.30 Т/с «Дев’ятий відділ»

08.00 М/с «Том і Джеррі»
09.40 Файна Юкрайна
11.55 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА»
13.55 Х/Ф «ЗАТУРА: КОСМІЧНА 
ПОДОРОЖ»
16.00 Х/Ф «ЗАВЖДИ ГОВОРИ 
«ТАК»
18.00 Х/Ф «МАСКА»
20.00 Х/Ф «ЖІНКА-КІШКА»
22.00 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ»
00.00 Вже котрий день
01.00 Х/Ф «БЕЗЖАЛІСНІ 
ЛЮДИ»
02.40, 03.45 Зона ночі

ТЕЛЕАНОНС

ПОНЕДІЛОК
14.45

НЕДІЛЯ
15.25

СУБОТА
19.50
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САМ СОБІ ЄВРОПЕЄЦЬ
Н 

Юрій Патиківський біля індійського Тадж-Махалу

а запитання «Хронік 
Любарта» відповідає 
Юрій Патиківський, 

один із українських 
першовідкривачів вигідного 
передусім подорожувальникам 
туристичного бізнесу.

Олесь ГАВРИЛОВ

(Закінчення. Початок у № 3)

– Скільки людей зазвичай у 
групах? Як уникнути психологіч-
них проблем між туристами у по-
їздках?

– Групи у нас невеликі. Дуже 
рідко вони перевищують 10 осіб. І 
малу кількість людей я не вважаю 
недоліком. Навпаки! Адже що біль-
ша група, то вона «повільніша» – це 
закон!

Аби люди не набридали одні 
одним, перед поїздкою завжди на-
магаємося з’ясувати, що кожен із 
учасників хотів би побачити у тому 
чи тому місті. Одну людину можуть 
цікавити музеї, іншу – шопінг, ще 
іншу – нічне життя. Оскільки про-
грама індивідуальна і ми нікому з 
організаторів нічим не зобов’язані, 
то завдяки цьому можемо манев-
рувати.

Програму складаємо таким чи-
ном, що у людини завжди є вибір – 
піти у музей чи на пляж, у магазин 
чи на розкопки. Тобто ми пропону-
ємо, як, на нашу думку, оптимально 
провести час у тому чи тому місті. 
Але рішення – за учасником про-
грами! Зазвичай, як показує досвід, 
навіть людина, яка заявляла: «Я не 
терплю колгоспи і ніколи не ходжу 
у групі», за день-два визнає, що з 
нами цікавіше, ніж самому.

– Які мандри чи моменти з них 
тобі найбільше сподобалися? На-
певне, й екстрим був…

– Екстриму стараємося не до-
пускати! Люблю, коли все спокійно 
і надійно. Але… В Афінах, у перший 
же день мандрівки, коли ми тільки 
їхали з аеропорту в готель, у дівчи-
ни витягли гаманець з усіма гріш-
ми! Добре, що вціліли документи. 
Ми перед поїздкою роздаємо спеці-
альну пам`ятку, де чітко прописа-
но, як зберігати гроші, де тримати 
документи і так далі. Ту частину, де 
йдеться про документи, вона вико-
нала, а гаманець поклала у бокову 
кишеньку дорожньої сумки… До-
велося скидатися і позичати їй.

Неприємний випадок став-
ся, коли ми поверталися з Верони 
до Києва. На шляху до аеропорту 
Тревізо вибухнув завод! Потяг зу-
пинили. Оскільки завод стояв на 
перетині залізничної колії із ав-
томобільною, то автотрасу також 
перекрили. І стандартний вихід із 
ситуації – взяти таксі до летови-

УКРАЇНЦІ ДЕДАЛІ ЧАСТІШЕ 
МАНДРУЮТЬ СВІТОМ ІЗ 
«ТРЕВЕЛ-КОНСУЛЬТАНТАМИ». 
ТАК ЦІКАВІШЕ І ДЕШЕВШЕ

ща – також не спрацював. У нас 
з`явилася чудова нагода з`ясувати, 
чи авіакомпанія вважає такий ви-
падок форс-мажором, але, на щас-
тя, до цього не дійшло. Дивом, але 
встигли.

Та під час мандрівок трапляєть-
ся значно більше приємних відкрит-
тів. Наприклад, під час останньої 
мандрівки до Пізи ми потрапили на 
фестиваль сакральної музики у міс-
цевому Дуомо (головному соборі 
міста) і добрі організатори чомусь 
вирішили подарувати нашій групі 
безплатні запрошення. Було просто 
фантастично!

Або на пляжі недешевого ост-
рова Санторіні місцевий дідусь 
вгощав усіх власноруч вирощеним 
інжиром і виноградом. Ображав-
ся, коли йому хотіли платити. «Ноу 
мані!», – і приносив ще! А вино-
град, вирощений на вулканічному 
грунті, – це щось особливе!

– Що найтрендовіше нині у 
світі мандрівок, а що має тради-
ційний попит?

– «Вічний попит» маємо на 
Європу і її вічні міста – Венецію, 
Рим, Париж… Нині це вже не мрія 
із розряду «побачити і вмерти», 
а мандрівка, яку може дозволити 
собі практично кожен.

У традиційному тренді – море. 
Але не «олл інклюзив» в Анталії і 
Хургаді, а щось менш розкручене, 
яке, до того ж, можна поєднати з екс-
курсіями. Тут неорана цілина – Гре-
ція з її сотнями островів. Особливо 
враховуючи, що Греція після почат-
ку кризи суттєво подешевшала.

«Вічний тренд» – це Іспанія. 
Дуже цікава країна і при цьому до-
волі дешева. Одномісний, але дво-
кімнатний номер із кухнею за 11 
євро у Ллорет де Мар – це аналог 
нашої Ялти у Каталонії – яскравий 
тому показник.

Серед «регіонів-мрій» – леген-
дарні ще із 90-х років Канарські 
острови. Надзвичайно, до речі, де-
шевий відпочинок! І вілли класу 
люкс ми тут знаходили на березі 
океану по 8 євро з людини, і сортове 
шампанське брют купували за 1,30 
євро, і каталися на приміському ав-
тобусі з панорамними вікнами за 10 
євроцентів. Як місце, куди можна 
занедорого втекти від української 
зими, – воно не має конкурентів. 
Щоправда, треба знати, що тут – не 
Баунті, і океан холоднуватий навіть 
влітку – дається взнаки холодна 
течія. У серпні море прогрівається 
до +22, а у лютому було +19. Але як 
приємно, коли в аеропорту серед 
зими тебе зустрічають папуги на 
пальмах!)

Серед «екзотичної Європи» лі-
дирує Португалія. Дуже цікава кра-
їна, абсолютно не схожа на сусідню 
Іспанію. У тренді також «івент»: 
поїздки на карнавали (Канарський, 
до речі, дуже схожий на бразиль-
ський, а Венеційський треба поба-
чити хоча б раз у житті), фестивалі, 
концерти культових груп, футболь-
ні матчі тощо.

До кризи дуже популярною була 
Азія: Шрі-Ланка, Таїланд та інші 
країни Індокитаю. Нині ж заплати-
ти від 700 доларів за переліт нава-
жується не кожен. Втім ми сподіва-
ємося, що криза таки закінчиться, 
а програми по Камбоджі і М`янмі 
вже чекають. Прекрасне вражен-
ня справив Іран, а нині перельоти 
туди суттєво подешевшали.

– Ви більше знаєтеся на пізна-
вальному туризмі чи поєднуєте 
його із традиційним «пузом до 
сонця»?

– В ідеалі – це поєднання «пуза 
до сонця» і «побачити все!». Намага-
ємося діяти саме за таким алгорит-
мом. По-перше, не набридає тільки 
лежати на сонці, по-друге, суттєво 
здешевлюються екскурсії, по-третє, 
є можливість маневрувати інтер-
есами: хто хоче – йде на пляж, хто 
хоче – дивиться фортецю.

Хоча мали ми і вдалий приклад 
«пляжного туру»: острів Тасос на 
півночі Греції через Болгарію, а для 
охочих – повернення через Стам-
бул. Збіглася низка факторів: дуже 
низькі ціни на авіапереліт та дуже 
зручна логістика. Хоча зазвичай 
прагнемо розробляти динамічніші 
програми.

– Про які цікавинки, які про-
понують в Європі туристам, не 
знає український обиватель?

– Цікавинок є дуже багато, зале-
жить від того, хто чим цікавиться. 
Для сімей з дітьми – мандрівка, яка 
має показати, що не «Діснейлен-
дом» єдиним живе Європа! Не гір-
ший парк атракціонів є у Німеччині 
і дуже креативний – у Данії.

Біля німецького Дортмун-
да, як виявилося, розташований 
дуже знаменитий танковий му-
зей. Організували поїздку туди 
для київських гравців мережевої 
комп’ютерної гри. Хотіли побачи-
ти, який вигляд наживо має техні-
ка, що на ній вони ганяють онлайн, 
і дістали купу вражень.  

Також справив враження мис 
Рока у Португалії – найзахідніша 
точка Європи. Особливо, коли ди-
витися вниз, на океан – відчуваєш 
його величезну силу.

Як на мене, можна – і навіть 
треба – регулярно їздити в Італію. 
Подивитися країну, в якій зібра-
но 70% усієї культурної спадщини 
людства, за один раз не вийде. І за 
десять також…

Велике враження справило таке 
зовсім не туристичне місто, як Бер-
лін. Особливо, пам`ятки «холодної 
війни»: стіна, яка ділила місто, ме-
тро, яке виїжджало «за кордон», 
міст Глініке, на якому США та 
СРСР обмінювалися шпигунами. 
Взимку ж практично безальтерна-
тивними є маленькі містечка Бава-
рії – із картинами на стінах і ліхта-
рями, як у казці.

Приємні відкриття дарувала 
Грузія: «непричесаністю», доступ-
ністю і різноманіттям цікавого. 
Скажімо, відвідати такі печери з 
підводними озерами, як біля Ку-
таїсі, у Європі обійдеться у багато 
разів дорожче…

.
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ВОЛЕЙБОЛ

З РОГАЧЕМ 
У ТУРЕЧЧИНУ
Павло ФІЛОНЮК 

Луцька «Волинь» відбула на третій 
навчально-тренувальний збір, який знову 
відбувається у турецькому Белеку.  Команда 
більше дбатиме на ньому про награвання 
складу, ігрових зв’язок та тренування 
стандартних положень. 

Напередодні відльоту до Туреччини клуб 
оголосив про підписання ще одного новачка 
– сербського півзахисника чорногорського по-
ходження Івана Рогача. 21-річний опорний пів-
захисник – вихованець відомої белградської 
«Црвени Звєзди», грав за юнацьку збірну Сербії. 

У понеділок та середу «хрестоносці» встигли 
зіграти два спаринги. 10 лютого вони у важко-
му двобої вирвали нічию проти словацької «Се-
ниці» 1:1. Підопічні Кварцяного програвали по 
ходу матчу після помилки Карковського та Годо-
ваного. Вони дали можливість нападу «синичок» 
прорватися до воріт Неділька… Лучани атаку-
вали із запалом та гостро, але забили тільки на 
84 хвилині. Це Ерік Бікфалві відважився на удар 
з 30 метрів у стилі його голу «Шахтарю» річної 
давнини. Трюк румуну вдався, і «хрестоносці» 
завершили спаринг нічиєю. 

Учора ж «Волинь» приймала в себе на базі 
сараєвський «Олімпік». Поєдинок команд, на 
батьківщині яких у ці дні вирують революційні 
події, також відзначався жорстким протистоян-
ням. Його результат - 2:2 (Бікфалві, Бабатунде).

Наступну контрольну гру команди Віталія 
Кварцяного заплановано на суботу. 15 лютого 
«Волинь» зустрінеться із російськими «Крильми 
Совєтов».

До слова, у ці дні став відомим і час почат-
ку першого весняного матчу «хрестоносців». У 
рамках 19-го туру «Волинь» у Дніпропетровську 
зустрінеться в неділю, 2 березня, із місцевим 
«Дніпром». Початок матчу о 17.00. 

СОНЯЧНИЙ ХЛОПЧИК З РІО

НЕ ВСЕ У СПОРТІ ВИРІШУЮТЬ ГРОШІ

У ДОНЕЦЬКУ ЗАГИНУВ МАЙКОН ОЛІВЕЙРА – 
НАПАДНИК, ЯКОГО ВІДКРИЛА СВІТУ «ВОЛИНЬ»
Юрій КОНКЕВИЧ 

…7 лютого маріупольський «Іллічівець» 
повернувся із Туреччини в Україну й 
команда отримала триденні вихідні. 

Наступного ранку, 8 лютого 2014 року 
близько 4 години ранку, Майкон Олівейра, 
повертаючись додому, на проспекті Ілліча 
в Донецьку виїхав на клубному «Hyundai 
Elantra» на зустрічну смугу, обганяючи ав-
томобіль, що показав поворот і звертав на 
заправну станцію. Під час обгону на зу-
стрічній смузі автомобіль футболіста здій-
снив лобове зіткнення зі «Škoda Superb», 
після чого автомобіль Майкона вдарився об 
стовп. Футболіст помер на місці, він ударив-
ся головою об стійку. Майкон їхав зі швид-
кістю 110 км/год. Найімовірніше, повертав-
ся з нічного клубу. У цей час його цивільна 
дружина летіла із Бразилії до України… 

Не стало Майкона – 25-річного бразиль-
ця із Ріо-де-Жанейро, який закохав у себе 
колись Луцьк, а згодом почав підкорювати 
й Донецьк. Не було за останні роки у «Во-
лині» нападника, який забивав стільки гар-
них і потрібних голів – двадцять дев’ять у 
57 матчах.  Не було у нашому місті скандалу, 
голоснішого за той, який спровокував пере-
хід Майкі з луцької «Волині» в «Шахтар». І 
хай там як, але саме у Луцьку талант Майко-
на блищав найяскравіше… 

Не скажеш, що йому велося у Луцьку, 
наче на карнавалі. У його часи в команді 
утворилася ціла діаспора латиноамерикан-
ців – Леандро, Гобер, Лопес, Майкон, Шу-
махер… Згодом чарівників м’яча потрохи 
прибирали з команди, і нині у «Волині» за-
лишився тільки Рамон, який також дуже і 
дуже товаришував із Майконом…

У «Волині» з Майконом були особливі 
стосунки. Хоча ні – специфічні обставини 
склалися більше у клубів, які оскаржують 
(оскаржували) права на Майкона. Уболіваль-
ники, для яких грав бразилець, запам’ятали 
його голи і щирість у футболі. Журналісти – 
його усмішку, чуйність і сердечка, які він ма-
лював у повітрі перед телекамерами, святку-
ючи забиті голи. Майкона часто можна було 
побачити в місті, він жартував і фотографу-
вався із вболівальниками на вулиці, ніжно 
пригортав свою дівчину Жизель…

Його любили. Навіть коли Майкі, м’яко 
кажучи, «забивав» на свою форму і трену-
вався та грав у півсили. Але всі наші гранди, 
окрім «Динамо», отримували у свої ворота 
від бразильця. Деякі («Дніпро» і «Шахтар») 

виймали навіть дуплети. Після забивних 
Пищура і Майкона у «Волині» почалися про-
блеми в атаці. Тому втрату двадцятого номе-
ра луцькі вболівальники сприйняли дуже 
важко. І влітку 2012-го, і взимку 2014-го…

Були в Майкона і свої зіркові моменти у 
волинській біографії. Ну от, приміром, ве-
ресень 2009 року. Новенького 
неотесаного бразильця, який 
тільки-но приїхав до Украї-
ни, приховали від сторонніх 
очей і сенсаційно випустили 
на кубковий матч першолігової 
тоді «Волині» проти вищоліго-
вого «Кривбасу». Майкон вистре-
лив своєю фантастичною лівою зі 
штрафного вже на шостій хвилині і 
був найкращим у матчі. У тому сезоні 
він став кращим бомбардиром у команді, 
допоміг «Волині» дістатися до півфіналу 
Кубка України і з другого місця в першій 
лізі вийти в еліту.

Липень 2011 року. «Волинь» сенсацій-
но перемагає «Дніпро» на виїзді 2:1, оби-
два голи забиває Майкон, розпочавши свій 
шлях до звання кращого бомбардира чемп-
піонату 2011-2012! 

Квітень 2012-го. «Волинь» у чвертьфіна-
лі Кубка України проти «Арсенала» в Києві. 
У додатковий час Ізворану виводить Май-
кона на ворота Боровика, і бразилець дру-
гим дотиком перекидає м’яч через кіпера у 
ворота.

Того ж квітня лучани рубаються з «Шах-
тарем» у кубковому півфіналі – 3:4. Майкон 
робить дубль, малює перед телекамерою 
сердечко і після матчу зі сльозами на очах 
коментує гру телевізійникам. Повз прохо-
дять веселі бразильці «Шахтаря», аплоду-

ють і показують піднятий вгору великий 
палець... Кажуть, що саме тоді Ахметов і 
Луческу вирішили отримати гравця собі – 
можливо, не стільки, щоб самим посилити-
ся, скільки щоб він не дістався конкурентам 
«гірників». 

Вересень 2013-го. Майкон приїхав до 
колись рідного Луцька з новою командою 
– «Іллічівцем». Він прийшов на матчі дубле-
рів, хоч зазвичай гравці основи відпочива-
ють перед грою.  Було холодно, бразилець 
закутався в куртку з великим капюшоном, 
але його впізнали і половина «Підшипника» 
просила в Майкі автограф.

Більше він до Луцька не приїде...

Майкон Олівейра підписав контракт із 
«Волинню» у вересні 2009 року. Став найкращим 
бомбардиром клубу в сезоні 2009-2010 рр., 
забивши 13 м’ячів. У лютому 2011 року перейшов 
на правах оренди до кінця сезону в бухарестську 
«Стяуа». Після того як гравець забив три голи у 
двох матчах, президент Джиджі Бекалі виявив 
бажання викупити футболіста за встановлені в 
угоді 800 тисяч євро. Проте Віталій Кварцяний не 
захотів віддавати гравця, і бразилець повернувся 
до луцького клубу. За підсумками футбольного 
сезону 2011/2012 з результатом у 14 голів поділив 
звання найкращого бомбардира української 

ХРОНІКЕР Прем’єр-ліги з нападником «Шахтаря» Євгеном 
Селезньовим.
2 липня 2012 року уклав контракт з донецьким 
«Шахтарем», який набув чинності з 1 вересня. 
4 вересня 2012 року його віддали в піврічну 
оренду до «Зорі». Проте в луганському клубі 
виходив дуже рідко, зіграв за півроку лише 
чотири офіційні матчі.
На початку 2013 року повернувся в «Шахтар», за 
який забив уперше тільки 11 травня в матчі проти 
сімферопольської «Таврії».
В останній день трансферного вікна, 2 вересня 
2013 року, перейшов на правах оренди в 
маріупольський «Іллічівець». Восени 2013-
го двічі забивав за маріупольців, у тому числі 
«Металісту». 
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досвідчених гравців поїхали з Луцька 
в інші клуби. Головний тренер воли-
нянок Богуслав Галицький пояснює 
це тим, що потрібно грати власними 
вихованцями, а не легіонерами. Тому 
ВК «Континіум-Волинь-Університет» 
узяв курс на омолодження складу.

Через це відчутно знизився рівень 
гри наших волейболісток, і боротьба за 
медалі, найімовірніше, цього року оми-
не Луцьк. Зате видно поступ дівчат, які 
живуть і навчаються в Луцьку.

«Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» – «Конти–
ніум-Волинь-Університет» – 3:0 ( 25:7, 
25:18, 25:21)

Повернімося до матчу. Першого 
ігрового дня господарі без усілякої ін-
триги засвітили на табло розгромний 

рахунок. Та попри статистику, у луча-
нок вимальовувалася непогана гра.

«Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» – 
«Континіум-Волинь-Університет» –  
1:3 ( 23:25, 17:25, 25:15, 25:27)

Поразка першого ігрового дня не 
зламала волинянок, а навпаки – на-
лаштувала на боротьбу. І тому, добре 
проаналізувавши хиби першого матчу, 
ВК «Континіум-Волинь-Університет» 
переміг, тим самим довівши, що не за-
вжди «гроші грають у футбол». 

– До матчу-відповіді ми піді-
йшли зовсім з іншим настроєм 
і показали живіший волейбол, – 
розповідає гравець ВК «Континіум-
Волинь-Університет» Анна Галицька. 
– Дівчата почали добре грати, отже, 

ми зуміли правильно проаналізувати 
помилки першої гри. Ми почали кра-
ще блокувати, подачі ускладнювати і 
забивати.

Богуслав Галицький розповів, що 
поки рано говорити, що команда вже 
сформувалася. За його мірками, для 
того, щоб зліпити боєздатний колек-
тив, потрібно ще два-три роки. Однак 
прогрес видно. Можливо, лучанки ще 
цього сезону й потраплять у «Фінал 
чотирьох».

У наступному турі «Континіум-
Волинь-Університет» вдома прийма-
тиме «Сєвєродончанку», яка посідає 
друге місце у турнірній таблиці. Ігри 
відбудуться 21-22 лютого у залі облас-
ної ДЮСШ (вул. Шевченка, 3).

Новачок «Волині» Іван Рогач – вже третє придбання 
лучан у зимове міжсезоння (після підписання Павла 
Чорномаза та Артема Шабанова). 

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Неочікувану радість волинським 
уболівальникам волейболу 
приніс 11 тур жіночої Суперліги. 
Луцький ВК «Континіум-Волинь-
Університет» у виїзних матчах в 
Запоріжжі зумів заробити три 
залікові очки.

Запорізька «Орбіта» увірвалася 
у найвищий дивізіон тільки мину-
лого сезону, але завдяки щедрому 
фінансуванню свого спонсора зразу 
ж втрутилася у боротьбу за медалі 
Суперліги. У сезоні 2012-2013 років 
запоріжанки вибороли бронзові на-
городи, а волинянки — срібні. Але в 
період літнього міжсезоння багато 
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Видання Вільних журналістіВ

кОЛЕсО ісТОРії

удівлю головної пошти на 
вулиці Кривий Вал збудували 
наприкінці 1930-х років.

назва вулиці походить від того, що 
до початку хіх століття тут був яр і 
міський вал. Внаслідок розширення 
міста яри засипали, забудували, 
відтак вал став виділятися слабо. 
Проте і досі територія навколо 
Кривого Валу дуже горбиста.

як вважають дослідники архітектури 
луцька, приміщення головної пошти 
– дуже яскравий представник 
архітектури функціоналізму. Цей 
стиль виник у німеччині й став 
виразником мистецького прагнення 
до простоти, лаконічності, 
ясності, без надмірної пишноти. 
Конструкція будівлі мала відповідати 
її функціональному призначенню. 

Особливістю пошти є її операційна 
зала першого поверху із так званим 
світловим ліхтарем. Просто кажучи, 
це скло замість стелі, крізь яке 
до зали потрапляє денне світло. 
Цікаво, що головна пошта – одна з 
небагатьох будівель, які впродовж 
історії не змінювали свого 
призначення. старе фото – 1939 
року.

Б

ВіДпОВіДі нА скАнВОРД 
від 6 лютого 2014 року.

АНЕкдОТи
Черговий прес–реліз Мініс-

терства внутрішніх справ Укра-
їни: «Сто років тому на Землю 
впав Тунгуcький метеорит. Зда-
валося б, до чого тут Майдан?..»

  
У барі на Хрещатику:
– Тобі який коктейль: «мохі-

то» чи «маргариту»?
– Молотова.
– Лови.

  
Виявляється, замок дракули 

у Трансильванії нещодавно ку-
пив якийсь таємничий «крово-
сіся».

  
Тамаду Петренка зупинив 

інспектор дАІ й виписав штраф 
за обгін через суцільну, за непри-
стебнутий ремінь, за жінок, за 
здоров’я, за батьків, за тих, хто в 
морі, за любов і на коня!

  
до повії на Рівненській під-

ходить міліціянт і питає:
– Скільки?..
– 100 баксів.
Мент дістає наручники. ді-

вка:
– А для збоченців – подвій-

ний тариф!
  

Україна, 2014-й. Чоловік при-
ходить додому й каже дружині з 
посмішкою:

– А мене з роботи звільнили!
– Я не зрозуміла, чого це ти 

радісний такий?
– А інших таки посадили!

  
– У чому різниця між депута-

том Царьовим і Шариковим?
– Шариков хоча б умів грати 

на балалайці.
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АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 14 – 20 ЛЮТОГО 
ОВЕН (21.03–20.04)
Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

Цілком логічною стратегією буде мовчати і че-
кати, як «воно якось буде». Утім зорі прогно-
зують мимовільний приліт у рідні краї і такий 
же відліт «в Париж у справах». Тіштеся цим, 
бо скоро літатимете тільки у Махачкалу. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Олександр Башкаленко (16 травня 1961)

Вдалий початок – половина справи. Тому вас 
можна привітати із початком кінця. Так вдало і 
швидко налаштовувати проти себе людей вміє 
тільки ваш духовний наставник. Запитайте у 
попередника, де його три конверти. Пригадайте 
історію про людину із Французьким прізвищем. 

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)
Олександр Кононович (12 червня 1980 р.)

Тролі і флудери потроху про вас забудуть, але 
не сумуйте – є багато способів знову нагадати 
про себе людству. 23 фєвраля, восьмоє марта, 
алімпіада в сочах… Не передайте куті меду, 
прогинаючись під старшого брата (переводим: 
будьте осторожны!).  

РАК (22.06–23.07)
Віталій Кварцяний (19.07.1953 р.)

Пташка щастя ніяк не може прилетіли із 
холодних швейцарських гір. А вам так треба 
під її крило найближчими тижнями… Зорі 
переконані, що Ракам час забути про марність 
буття і серйозно замислитися про здоров’я. Не 
травень на вашому календарі життя.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ігор Коцан (14 серпня 1960 р.)

Африканське сафарі позаду, настали часи 
українського хардкору. І якщо на полюванні 
все чесно і відкрито, то в політиці навіть кігті 
і зуби хижаків ніщо у порівнянні із рушни-
цею, приставленою до паху. Час змін настає, 
тримайтеся за ліцензії. 

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

На мить засумуєте за другом, але швидко 
оговтаєтеся, адже не час розчиняти сльози 
у віскі на дні склянки. Зорі радять вивчити 
нові правила життя і почитати інструкцію для 
використання башковитого хлопця. Прогноз 
погоди вдалий для спокійних вечорів.

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

Каламуть сьогодення пропонує стільки гачків 
із смачнючими наживками. Не прогадайте із 
найдостойнішим вибором. Час змінити шоло-
ми та щити на діловий костюм та «паркер».

СКОРПІОН (24.10–22.11)
Валерій Черняков (13 листопада 1966 р.)

Штиль у коридорах влади провокуватиме 
спалах несамовитого креативу. Аби вигадати 
привід до самореклами, згадайте братів ваших 
біло-синіх та червоних. Що більше вони бре-
шуть, то краще їм вірять. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Олександр Пирожик (9 грудня 1970 р.)

Направите клавіатуру, відточите пера, застру-
гаєте олівці, зарядите батареї фотоапарата. 
Усе на фронт, усе для перемоги. З успіхом ви-
користовуватимете прорахунки сатанинської 
команди. У гонитві за славою Героя не ступіть 
на шлях Герострата. 

КОЗОРІГ (22.12–20.01)
Майя Москвич (29 грудня 1989 р.)

Зорі стурбовані психічним здоровлям ваших 
недругів. Точніше – клінічними виявами 
шизофренії і манії переслідування. Така за-
раза здатна спровокувати вас на адекватні дії. 
Наприклад, можете  вдатися до виливання 
помиїв у вікна екстремістів у погонах.  

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Олександр Терещук (11 лютого 1964р.)

Ви незамінні, тому будете на коні! Можливо, й 
на велосипеді. Адже скоро доведеться викону-
вати роботу підлеглих – вартувати і патрулю-
вати. Бережіть горло і використовуйте мега-
фон під час уроків ораторського мистецтва на 
свіжому повітрі. Свистіть – і вас почують.

РИБИ (20.02–20.03)
Борис Клімчук (18 березня 1951 р.)

Цілком зрозуміла мить відпочинку зміниться 
вічністю гарування. Є шанс пересидіти непевні 
дні на новому місці. Зорі не радять змінювати 
рідні пенати на столичні кабінети, а попроси-
тися на посаду №2. Якщо чухатимуться дулі в 
кишені, поговоріть із тимчасовим в.о. наодинці.

МРІЇ РЕЗЕРВІСТАОлесь ГАВРИЛОВ

…Олександр Канстантінович 
привідкрив кватирку в кабінеті. 
Вогкий Луцьк увірвався 
всередину й обвітрив його 
розкішні вуса. Лампи не вмикав, 
аби ніхто не побачив, що Борис 
Павлович все ще на роботі і на 
посаді. 
«Вот уж свезло, так свезло». 
Точно як у Булгакова і його 
Шарікова», – пошепки промовив 
Канстантінович й усміхнувся 
у вуса. Внизу хтось кашлянув. 
Башкалюк відсахнувся від вікна. 
Це автоматник із залоги Білого 
дому підняв голову, почувши 
незрозумілий шурхіт у кабінеті 
голови.
Олександр Канстантінович 
увімкнув ліхтарика в мобілці, 
присвітив собі під ноги, присів у 
крісло папередника. 
На завтра запланували 
інавгурацію, у голові Башкалюка 
приємно бумкав адреналін, 
роїлися млосні думки про 
скіпетр і булаву, залітали мрії про 
столичні обрії слави…
Але для початку необхідно було 
підготувати інавгурацію. Твердо 
стати на районі, так, щоб жодна 
потвора не запідозрила, що рука 
в нього м’яка, а думки кволі. Він 
пороззирався довкруги…
– Я вам покажу, як мене під 
плінтус, у шафу заганяти! – 
почули Башкалюкову громовицю 
стіни кабінету. – Я вам покажу, 

як кров’ю мою піцерію омивати, 
людей на «Привозі» лякати!
Внизу пересмикнули затвором і 
Олександр Канстантінович знову 
зачаївся…
На столі в папередника цигани 
згубили колесо від воза: тут 
валялися вчорашні недопалки, 
доповідні підлеглих; клаптики, 
вирвані із записників, на яких 
вчительським почерком 
нотувалися прокльони для 
когось і цитати із Гашека; хтось 

розкинув стос білих конвертів, 
папку із якимсь компроматом 
– пікантні фотки місцевих 
опозиціонерів були не новими 
для Башкалюка, тому він у них 
навіть не заглибився; гірко 
пахнула спогадами попередника 
вчорашня недопита кава, 
дитинством Башкалюка пахли 
льодяники; невідомо для чого 
лежав біля бюрка із заструганими 
олівцями розпочатий тюбик 
вазеліну; настільний календар 

господар не перегортав із кінця 
січня, на числі 25 грудня він 
нашкрябав олівцем – «ту бі о нот 
ту бі?»; фотки дружини і сімейства 
папередник вже забрав, як і 
позолочену канцелярію… 
«Саша, негоже лазити в чужих 
шухлядах, що ж ти робиш», – 
подумав Башкалюк, але таки 
знайшов в засіках «Рідної Волині» 
чистий четвертий формат. Із 
бюрка вилучив ручку, просякнуту 
запахом тютюну, витер хустинкою, 

одягнув окуляри і задумався… 
Майже по-вчительськи.
Ну що ж, для початку 
загальмуємо тих їздунів з 
прапорами, постібаємося з 
писак і пообіцяємо чиновникам, 
що їх попервах не чіпатимемо. 
Канстантінович намалював джип 
з прапорцем на даху, а біля неї 
машину ДАІ. Підписав: «Аперація 
«Перехват». Усміхнувся. Та-а-а-
а-ак, тепер журналюги, бодай 
їм музу із пекла! З-під пера 
Башкалюка з’явився на папері 
перекреслений диктофон. 
Решта – справа техніки. 
Обіцятиму землю – селянам, мир 
– армії. Ну, от депутатам збільшу 
їхній фонд, давно вони жалілися 
на папередника, що за 10 тисяч 
можна хіба одну хату перекрити 
на окрузі. Скажу завтра, що 
для всіх відкритий і прозорий. 
Підлеглим моїм, щоб не ховали 
дулю в коридорі в кишенях, 
скажу, що нікого звільняти не 
буду. А журналістам, крім нагайки, 
про праник натякну – в Європу їх 
завезу. І залишу, ги-ги… 

* * *
…Було вже за опівніч. Разом 
із зміною в шеренги вояків на 
майдан привезли чай, і Башкалюк 
вирішив піти до армійців. Свої ж 
люди, поділяться кип’яточком. 
Канстантінович підвівся, віддав 
честь портрету гаранта і 
погрозив комусь далеко кулаком: 
«Я вам ще покажу!»…
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