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НАЙКРАЩІ З НАС

АТИ-БАТИ, ЙШЛИ 
СОЛДАТИ. ВОЮВАТИ?..

Достатня зарплатня, соцпакет і пільги, повне 
забезпечення, додаткові виплати військовослужбовцям за 
виконання бойових завдань та знищення бойової техніки 
очолюваних Росією терористів – таке обіцяють воєнкоми 
мобілізованим під час виїзду в навчальні центри та на 
полігони. Натомість створюється враження, що за рік 
війни чиновницького бруду і бюрократизму 
побільшало.

КОГО НАРДЕПИ УЗЯЛИ 
СОБІ В ПОМІЧНИКИ?

Народні депутати оприлюднили 
списки своїх помічників. 
Ознайомитися з ними можна 
на сайті парламенту. Головне 
завдання цих добродіїв – 
допомагати народному обранцю 
чути волю своїх виборців, знати 

про їхні проблеми та допомагати їх розв’язувати, 
лобіювати в стінах парламенту. 
Зазвичай помічники нардепів, які отримують заробітну 
плату, працюють безпосередньо в Києві та округах у 
громадських приймальнях нардепів, якщо такі створено. 
Часто-густо саме через помічників парламентарі 
комунікують зі своїми виборцями.
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БУДІВЕЛЬНА ЛОТЕРЕЯ НА ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИНИПОЛІТИКА

МІНУС ГУРТОЖИТОК, 
ПЛЮС БАГАТОПОВЕРХІВКИ: 
ЕПОПЕЯ З ЗАБУДОВОЮ 
ШОВКОВОГО ТРИВАЄ
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Зводити 
багатоповерхові 
будинки 
в районі 
Шовкового 
комбінату 
між вулицями 
Гордіюк та 
Конякіна колись-
таки будуть. 
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КУЗЬМА СКРЯБІН: 
«НЕ ХОЧУ 
ВДОСКОНАЛЮВАТИ 
БОГА…»

«СОНЯЧНИЙ КАМІНЬ»  
СВІДОМО ЗАЛИШАЮТЬ «У ТІНІ»?



2 ÍÎÂÈÍÈХроніки ЛЮБАРТА
№4 (205)  5 лютого 2015 року

 ПОПРАЦЮВАЛИ

ПРОТИСТОЯННЯ

 ПІД СКОРОЧЕННЯ

ЛУЦЬКРАДА ВИЗНАЛА РОСІЮ 
КРАЇНОЮ-АГРЕСОРОМ

ЛУЦЬКІ 
ТРОЛЕЙБУСНИКИ 
ЗАЛИШИЛИСЯ 
БЕЗ КЕРІВНИКА
Луцький міський голова Микола Романюк нещодавно 
звільнив директора ЛПЕ Анатолія Тимощука.

Відповідне розпорядження він підписав 29 січня. 
У тексті йдеться: «Звільнити 29 січня 2015 року Тим-
ощука Анатолія Вікторовича з посади директора 
Луцького підприємства електротранспорту у зв’язку з 
закінченням строку трудового договору». Підставою 
стала заява керівника підприємства.

Тож ЛПЕ було зобов’язане провести відповідний 
розрахунок та виплатити Тимощуку грошову ком-
пенсацію за п’ять календарних днів невикористаної 
щорічної відпустки.

Тимчасово, на період до призначення на контр-
актній основі директора Луцького підприємства елек-
тротранспорту, виконання обов’язків директора з 30 
січня 2015 року покладено на першого заступника 
директора з фінансів Луцького підприємства електро-
транспорту Ігоря Домбіка з правом першого підпису 
у фінансових документах.

ЯНУКОВИЧ БІЛЬШЕ 
НЕ УКРАЇНСЬКИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 
Верховна Рада України ухвалила за основу та 
в цілому законопроект про позбавлення екс-
президента України Віктора Януковича звання 
президента, пише «Еспресо.TV». За цей проект 
віддав голос 281 народний депутат. 

Нагадаємо, 30 січня у Верховній Раді зареєстро-
вано законопроект № 1883 про позбавлення Віктора 
Януковича звання президента України.

Зазначимо, що Янукович втік з України до Росії 
22 лютого 2014 року в результаті масових акцій про-
тесту.

Він написав заяву, що відмовляється від пре-
зидентства. Однак пізніше Янукович заявляв, що є 
легітимним президентом України. Нещодавно Інтер-
пол оголосив його у міжнародний розшук. Як відомо, 
звання президента є почесним та зазвичай зберігаєть-
ся пожиттєво. Втім, завдяки парламентарям, Януко-
вич став винятком. 

СВОЇМИ ІМЕНАМИ

ПОНАД 400 
ВОЛИНСЬКИХ 
ЧИНОВНИКІВ 
ЗАЛИШАТЬСЯ 
БЕЗ РОБОТИ

ПАСПОРТНИЙ СТІЛ

ПО ПАСПОРТИ – У ЦНАП
Відділення Державної 
міграційної служби, що 
на вулиці Кравчука, 
невдовзі перенесуть 
у Центр надання 
адміністративних 
послуг. Натомість 
приміщення 
обладнають під 
амбулаторію сімейної 
медицини і бібліотеку. 

За словами міського голови 
Луцька Миколи Романюка, паспорт-
ний стіл ще минулоріч частково пере-
їхав у ЦНАП, що на вулиці Лесі Укра-
їнки. Тепер же всі послуги, пов’язані з 
видачею паспортів, будуть надавати в 
одному місці. Тут же, у ЦНАПі, видава-
тимуть і біометричні паспорти. 

Як пояснив луцький мер, раніше 
амбулаторію планували відкрити на 
вулиці Гордіюк, однак вирішено обла-
штувати її на Кравчука. Туди ж, окрім 
того, перенесуть і бібліотеку з дитсадка 
№ 19. А у ДНЗ натомість хочуть відкри-
ти додаткову групу. 

До слова, в ході засідання виконав-
чого комітету Луцької міськради 4 лю-
того стало відомо й про долю проектів 
розвитку медицини. Замість заплано-

ваних двох проектів за кошти Світово-
го банку в нинішньому році реалізують 
лише один. Ідеться про облаштування 
амбулаторії на вулиці Наливайка. А 
от на відкриття амбулаторії на Рівнен-
ській Світовий банк цьогоріч коштів не 
виділить. Втім у мерії переконують, цей 
проект не скасували, а всього лиш від-
клали на рік. 

Також міська влада має намір від-
крити амбулаторію сімейної меди-
цини на вулиці Стрілецькій. Ідеться 
про приміщення, частина якого на-
разі належить залізниці. У міськраді 
кажуть, що вже розпочали роботу з 
передачі цього приміщення у кому-
нальну власність міста.

о 

го голови

Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик 
доручив подати список працівників держапарату, 
які підпадуть під скорочення. Зокрема, 458 
обласних чиновників звільнять з роботи.

У Волинській ОДА кількість штатних пра-
цівників становить 542, у районах – 1750 штат-
них одиниць. Відтак 108 держслужбовців буде 
скорочено в ОДА і 350 – у райдержадміністраці-
ях краю відповідно.

«Потрібно впорядкувати штатні розписи 
працівників обл- та райдержадміністрацій. За 
виконання рішення відповідає керівник апарату 
ОДА Дмитро Дубняк», – повідомив очільник об-
ласті.

ДОВІДКА
З 1 січня 2015 року в Україні набув чинності закон 
№ 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких законодавчих актів 
України», у пункті 9 якого передбачено скорочення 
чисельності державних службовців на 20%.

Шановні читачі!Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газетуЯкщо ви не отримуєте газету

у поштову скриньку, у поштову скриньку, 
її можна передплатитиїї можна передплатити

Вартість передплати вказана 
без урахування послуг 
поштового зв’язку

4,294,29 грнгрн 
на на 33 міс. –  міс. – 13,4713,47 грн                   грн                  

на на 66 міс.  –  міс.  – 28,5928,59 грн грн

на на 1212 міс.  –  міс.  – 58,3858,38 грн грн

Увага!Увага! Вартість  Вартість 
передплати на місяць –передплати на місяць –

Передплатний Передплатний 
індекс –індекс –
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БЕЗ ДИРЕКТОРА

епутати Луцької 
міської ради 4 лютого 
проголосували за 

визнання так званих ЛНР 
і ДНР терористичними 
організаціями, а Російську 
Федерацію – країною-
агресором. Ініціатором такого 
проекту рішення став луцький 
міський голова Микола 
Романюк. 

Зауважимо, що депутати 
обговорювали питання понад 
годину та мали гарну нагоду 
повисловлюватися. Додамо, що 
повноваження визначати зо-
внішню політику держави має 
суто парламент. Нагадаємо, що 
Верховна Рада України 27 січня 
вже визнала Росію агресором. 
Тому таке рішення міської ради, 
за великим рахунком, є суто де-
кларативним. 

«Я думаю, що якби ми й не 
проводили засідання позачерго-
во, аналогічну заяву, можливо, з 
іншими словами, кожен з вас вніс 
би на розгляд сесії. Адже всі ми 
знаємо, що наш «сусід» є агресо-
ром до українського народу та 
держави України», – зазначив у 
своєму виступі міський голова.

Роман Романюк наголосив, 
що голос кожного депутата – 
це й буде висловлення пози-
ції. Депутат Григорій Пустовіт 
підтримав позицію міського 
голови, зазначивши: «Ні для 
кого не є таємницею, що саме 
Росія фінансує терористів і 
робить усе, щоб такої держа-
ви як Україна не було». Свої 
точки зору щодо підтримки 
звернення висловили й депу-
тати Олександр Пиза, Анато-
лій Бірюков, Микола Яручик, 
Павло Данильчук, Андрій Осі-

пов, Юрій Вега, Любов Серба, 
Андрій Буй. 

Зокрема, Юрій Вега та Пав-
ло Данильчук пропонували у 
зверненні засудити дії депутатів 
від Волині, що не брали участі в 
подібному голосуванні у Верхо-
вній Раді України. Як відомо, це 
депутати Сергій Мартиняк, Ігор 
Єремеєв та Степан Івахів. 

Були й інші точки зору на 
таку пропозицію. Євгеній Тка-
чук наголосив, що «не можна за-
суджувати депутатів, не знаючи 
про причини їхньої відсутності 

на сесії ВРУ. Та й нардепи нада-
ють дуже суттєву допомогу на-
шій армії. Виділили фінансову 
допомогу в розмірі 46 млн грн, 
неодноразово самі бувають у 
Дебальцевому».

Тож після тривалої дискусії 
депутати міської ради одно-
голосно підтримали Звернен-
ня Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних На-
цій, Європейського Парламен-
ту, Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, Парламентської 
Асамблеї НАТО, Парламент-
ської Асамблеї ОБСЄ, Парла-
ментської Асамблеї ГУАМ, на-
ціональних парламентів держав 
світу про визнання Російської 
Федерації державою-агресором. 
У тексті Луцькрада засуджує й 
усіх нардепів, які не підтримали 
рішення Верховної Ради Украї-
ни визнати РФ агресором.

«Закликаємо жителів міс-
та, всі підприємства, установи 
та організації, зареєстровані в 
м. Луцьку, усіма засобами під-
тримувати дії української влади 
і народу, направлені на зупи-
нення агресії проти України та 
встановлення миру», — йдеться 
у зверненні.

Д
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ТУРИСТІВ 
ЗАМАНЮВАТИМУТЬ 
ПІДЗЕМЕЛЛЯМ
Минулоріч в Луцькому замку побувало трохи 
менше туристів, аніж у 2013-му. Це, кажуть у мерії, 
наслідок тривожної ситуації в державі. Однак 
сподіваються, що нинішнього року туристи не 
оминатимуть обласний центр Волині. 

Як повідомила 4 лютого під час засідання міськви-
конкому начальниця управління туризму й промоції 
міста Наталія Бунда, минулоріч 70 тисяч гривень було 
витрачено на заходи із залучення туристів до Луцька. 
І це, наголошує чиновниця, дає свої плоди. Мовляв, 
статистика відвідування вселяє оптимізм. 

«Побільшало відвідувачів у музеях. У 2014-му 
ця цифра зросла до 138 205 осіб. На жаль, у замку 
Любарта минулого року побувало менше туристів. 
Очевидно, на це вплинула й відміна багатьох заходів», 
– констатувала Наталія Бунда. 

За словами чиновниці, цьогоріч управління 
планує розробити нові туристичні маршрути й ви-
дати свіжу поліграфію. Хочуть також виготовити 
макет старого міста шрифтом Брайля для незрячих, 
встановити інформаційні таблиці на в’їздах у місто. А 
ще планують відкрити доступ до вежі Чарторийських 
і підземелля.

ВОЛИНЬРАДА ЧЕКАЄ 
НА ПОПОВНЕННЯ
За результатами проміжних виборів, які 
відбулися 1 лютого, в одномандатному 
мажоритарному виборчому окрузі № 27 
Старовижівського району перемогу здобув 
самовисуванець Михайло Шлапай.

Явка виборців становила 43% (понад п’ять тисяч 
громадян з близько дванадцяти тисяч).

За інформацією Старовижівської районної ви-
борчої комісії, за кандидатуру Шлапая проголосувало 
1893 виборці або 37,8%. На другому місці кандидат 
від ВО «Свобода» Анатолій Лавринюк, в активі якого 
1078 голосів (21,5%). Трійку замикає самовисуванка 
Лариса Корець – 773 голоси (15,4%).

За словами голови Волинської ОВК Миколи 
Євтушина, вибори до обласної ради пройшли без ін-
цидентів. А призначення Михайла Шлапая депутатом 
Волиньради відбуватиметься у два етапи.

«Спершу йому потрібно буде зареєструвати в 
Старовижівській райраді заяву про складання повно-
важень районного депутата. А вже повноважень 
депутата облради Михайло Шлапай набере на най-
ближчому засідання Волиньради», – проінформував 
Микола Євтушин.

Нагадаємо, що у зв’язку з перемогою на парла-
ментських виборах минулого року Ігоря Гузя було 
проведено проміжні вибори до Волинської обласної 
ради у Старовижівському ВО. Переможець Михайло 
Шлапай родом із смт Старої Вижівки. Брав участь у 
виборах як позапартійний.

ВЛАДА ЯК ДІАГНОЗ

САМ НЕ ГАМ І КОМУСЬ НЕ ДАМСАМ НЕ ГАМ І КОМУСЬ НЕ ДАМ

ДОПОМОГА

З МАНДАТОМ

РІДНИМ БІЙЦІВ АТО ОБІЦЯЮТЬ 
ЛІКУВАТИ ЗУБИ БЕЗ ГРОШЕЙ
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СТАРЕ МІСТО

Ірина КАЧАН

уцька влада час до 
часу вміє добряче 
подивувати, наводячи 

на думку, що чиновницькі 
коридори – то суцільні 
паралельні світи. На жаль, 
дивує не тільки лучан, а й тих, 
хто волею долі вимушений 
починати в нашому місті нове 
життя. 

Василь Фартушний разом із 
сім’єю в червні став переселен-
цем, утікаючи від війни. Чоловік 
залишив рідний Сєвєродонецьк 
і подався до Луцька шукати 
мирного життя. Удома мав свою 
справу, працював на ринку, але 
в чужому місті довелося шукати 
новий спосіб заробітку. 

– Оселившись у Луцьку, по-
чав звикати до міста і одразу ж 
став міркувати про те, як тут 
далі жити. Помітив, що у Луць-
ку практично немає сміттєвих 
баків для роздільного збору по-
бутових відходів, зокрема і для 
пластикових пляшок. Проаналі-
зував ситуацію, дуже ретельно 
вивчив тему і вирішив взятися за 
цю справу, – розповідає чоловік. 
– Ясна річ, що зі своєю ідеєю я 
пішов до муніципалітету, де мене 
підтримали. А це додало снаги. 

Наступним кроком стало 
звернення від 17 листопада до 
заступниці міського голови Ла-
риси Соколовської, яка опікуєть-
ся комунальними питаннями. 
Утім, на свій подив, Василь Фар-
тушний отримав дуже розмиту 
відмову. До слова, трохи більше, 
як через місяць. 

«Наразі триває будівництво 
полігону для захоронення твер-
дих побутових відходів у селі 
Брищі Луцького району. На полі-
гоні проектом передбачено вста-
новлення сміттєсортувальної 
лінії, яка сортуватиме різні типи 
відходів. Зазначений полігон 
експлуатує СКАП «Луцькспец-
комунтранс». Враховуючи це, 
наразі немає потреби у встанов-
ленні контейнерів…», – йшлося 
у відповіді пані Соколовської. 

– Від мерії мені потрібне 
було схвалення. Бо такі ініціа-
тиви підтримують європейські 
грантові організації. Є навіть 
грантова програма ООН для пе-

ЛУЦЬКА МЕРІЯ ВІДФУТБОЛИЛА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ
З БІЗНЕСОВО-ЕКОЛОГІЧНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ

реселенців, які хочуть розпочати 
власну справу, – пояснює Василь 
Фартушний. – Я хотів, щоб міс-
то мені дало лист підтримки. Бо 
дозволів ніяких насправді не по-
трібно, але сприяння мені не за-
вадило б. Принаймні я сподівав-
ся, що отримаю таку підтримку 
й зможу докласти лист із мерії до 
тих документів, які треба відпра-
вити для отримання гранту. 

Чоловіка обурило те, що на-
передодні його бажання взятися 
за роздільний збір пластикових 
пляшок цілком підтримали у 
департаменті ЖКГ Луцької місь-
кради. 

«Оскільки в місті є нагальна 
потреба у впровадженні роз-
дільного збору відходів, а вже 
реалізовані заходи мають зовсім 
незначний екологічний ефект, 
вважаємо, що цю пропозицію 
треба підтримати, надавши згоду 
Фартушному В. Д. на цей вид ді-
яльності та підготувати лист під-
тримки від імені Луцької міської 
ради на доцільність такого про-
екту», – таку відповідь отримав 
Василь Фартушний у тій же мерії 
ще до відписки Соколовської. 

– Заступниця міського голо-
ви каже про якусь сміттєсорту-
вальну лінію, яка буде у Брищі. 
Але люди, які знаються на цьо-
му питанні, усвідомлюють, що 
не все так швидко. І що вже не 
перший рік про це йдеться, – го-

ворить він. – Менше з тим, я ж 
не прошу фінансової допомоги 
у влади, хоча вона мені не за-
вадила б. Я готовий все робити 
власними силами, вже навіть 
придбав деяке обладнання. Є пе-
реселенці, які готові у мене пра-
цювати. Аби мені тільки вдалося 
налагодити цю справу. А мене 
відфутболюють.

Однак 2 лютого Василь Фар-
тушний записався на прийом до 
міського голови Миколи Рома-
нюка. І мав надію, що мер поті-
шиться намаганню переселенця 
робити добру справу. Втім піс-
ля майже двадцятихвилинної 
розмови Романюк заспівав ту 
ж пісню, що і його заступниця. 
Та зрештою засумнівався й по-
обіцяв ще раз зустрітися з цього 
приводу. 

Насправді, каже переселе-
нець, жодних дозволів від місь-
кої влади на таку діяльність не 
потрібно, адже минулоріч у квіт-
ні відбулися зміни до законодав-
ства. Тобто він як приватний під-
приємець може встановлювати 
контейнери для роздільного збо-
ру тих же пластикових пляшок у 
відведених для цього місцях. Та 
Василь Фартушний сподівався на 
відкритість і прихильність влади 
до такої бізнесово-екологічної 
ініціативи. Ну і, зрештою, на 
подальшу взаємовигідну співп-
рацю. Бодай інформаційну, аби 

спонукати лучан до роздільного 
збору відходів. А це те, чого на-
ших городян слід ще навчити. 

– На генплані є чітко визна-
чені місця для смітників. А їх 
офіційно у Луцьку близько 600. 
І тому ніяких додаткових до-
кументів для встановлення не 
потрібно, – пояснює чоловік. – 
Очевидно, комусь вигідно, аби 
«Луцьспецкомунтранс» возив 
30% повітря у Брище. Саме стіль-
ки займає пластикова пляшка. А 
якби цей пластик збирали роз-
дільно, то не довелося б везти на 
полігон. І таким чином еконо-
мився б міський бюджет. Тут усе 
просто: комусь так зручно, хтось 
«сидить» на звалищі й звідти за-
бирає усі пляшки. Це бізнес. 

Не секрет, що в Луцьку нині 
є кілька фірм, які збирають плас-
тикові пляшки. Тільки-от їхніх 
контейнерів набереться десяток-
другий від сили. То чому міська 
влада так не хоче впускати на цей 
ринок нову людину? Створюєть-
ся враження, що наші владці 
забувають, що закон про місце-
ве самоврядування зобов’язує 
сприяти ініціативам громади із 
роздільного збору побутових 
відходів. Невже у нас є ще й сміт-
тєва мафія, яка монополізувала 
цей специфічний ринок? «Хроні-
ки Любарта» неодмінно з’ясують 
відповідь на це питання у на-
ступних публікаціях. 

Л

У бюджеті на 2015 рік передбачено 300 
тисяч гривень на протезування зубів 
громадянам пільгових категорій. Це 
втричі більше, ніж у минулі роки. 

За словами головного лікаря міської 
стоматполіклініки Олександра Кобися, 
спеціалісти медзакладу допомагатимуть 
і військовому госпіталю. Вони лікувати-

муть і протезуватимуть зуби мобілізо-
ваним, але тільки за зверненням госпі-
талю. 

Разом з тим, у рамках реалізації 
Комплексної програми допомоги сім’ям 
учасників АТО, в міській стоматполіклі-
ніці мають надавати безплатну стомато-
логічну допомогу членам сімей учасників 
АТО.
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ДУРНІ ТА ДОРОГИ

Мешканці щонайменше десяток разів відновлювали 
наслідки швидкої їзди «гарячих» водіїв.

Забудовник обіцяє сучасний спортивний майданчик на місці занедбаного поля

НЕ СВОЄ – НЕ ШКОДА?
Євгенія СЕМЕНЮК 

хоже, «Хроніки 
Любарта» вже цілком 
можуть відкривати 

ексклюзивну рубрику для 
луцьких водіїв-лихачів під 
назвою «Як розтрощити чуже 
майно на повороті, і щоб за 
це нічого не було». Втім, якщо 
регулярно знищувана територія 
дошкільного навчального 
закладу ще більш-менш під 
увагою громади, то що буде, 
коли від такого страждає чиясь 
колективна власність?

Голова міського обслугову-
вального кооперативу «Житло-
вий кооператив № 32» Надія Іо-
нова попросила редакцію «ХЛ» 
висвітлити проблему, з якою це 
об’єднання вже чотири роки на-
магається боротися самотужки. 
Виявляється, в Луцьку – не один 
маршрут для любителів нічних 
ралі, але наслідки цих виїздів чо-
мусь завжди однакові – нищить-
ся людське добро.

На куті вулиці Ветеранів, 
яка йде повз дві міські школи 
– № 10 та № 19 – стоїть стан-
дартна для цього району міста 
дев’ятиповерхівка. Втім вона ра-
зом з прибудинковою територією 
має набагато більш доглянутий 
вигляд, ніж решта будівель. При-
чина проста: ще 12 років тому 
мешканці будинку на Соборнос-
ті, 13-б утворили тут обслуго-
вувальний кооператив. Нині ж 
мешканці сусідніх домів просять 

С

прийняти до його складу і свої 
багатоповерхівки, однак поки 
що згоди тут не дійшли. Про-
блема в тому, що значну частку 
коштів, які в цьому кооперативі 
збирають на утримання свого 
будинку, доводиться витрачати 
на ремонт та відновлення при-
будинкової території і частини 
прилеглого тротуару.

«Уперше сюди влетіло авто 
на Різдво 2011 року, і відтоді, на-
певне, не менш як десять разів 
нам доводилося відновлювати 
все, що ми робимо», – каже го-
лова кооперативу Надія Іонова. 
Правління неодноразово про-
сило муніципалітет та ДАІ про 
допомогу, але поки що все, чого 
вдалося домогтися, – це щоб 
вони встановили тут знаки по-

вороту та взагалі привели пере-
хід до пристойного вигляду. Що-
правда, водіїв, які полюбляють 
швидкий рух міськими вулиця-
ми, це не надто бентежить. Сюди 
веде доволі жвавий автошлях: 
цією вулицею їздять маршрутки, 
то й машин тут чимало. Чого б і 
не поїздити міськими вулицями 
на швидкості, яка набагато пере-
вищує дозволені законом 60 кі-
лометрів на годину?

«Тут у нас були вишні, зелені 
насадження, все поламали та по-
нищили», – голова кооперативу 
показує й новісінький слід від 
удару на яблуні. Далі на вулиці 
чинно й гарно лежить повале-
ний ліхтарний стовп, основу 
якого ще видно біля парапе-
ту. Відтак освітлення на цьому 

куті автошляху немає взагалі, а 
встановлювати його за свій ра-
хунок кооператив уже не буде: 
і так вистачає витрат за чужі 
лихацтва. При тому в будинку 
встановлено дуже низький та-
риф на обслуговування: люди 
збираються всього лише по пів-
тори гривні за «квадрат», куди 
ж діває гроші міське комуналь-
не господарство?

«До кого ми тільки не звер-
талися, завжди то в місті грошей 
немає, то робити нема кому, на-
віть не приїдуть сюди розсліду-
вати чергове ДТП, – скаржиться 
Надія Юхимівна. – А тут уже 
треба встановити камеру на куті 
будинку, щоб знаходити тих, 
хто «літає». Справа навіть не у 
нашому будинку, поруч вели-
кий магазин, цією дорогою весь 
район водить дітей до цих шкіл, 
ходять у другу міську поліклі-
ніку. А тут – дуже небезпечний 
поворот. До кого звертатись – 
до водіїв, як нам підказували 
у державних ЗМІ, чи до відпо-
відальних за цю ділянку шляху 
чиновників, яким теж, схоже, до 
цієї проблеми байдуже?»       . 

Від редакції: найважчим під 
час роботи над цим матеріа-
лом було знати те, що ім’я цієї 
жінки вже звучало торік у во-
линських ЗМІ. Надія Юхимівна 
намагалася знайти свого сина, 
який так і не повернувся з війни, 
та просила хоч чиєїсь допомоги 
у цьому. Коментарі – зайві... 

МАЄТЕ 
ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО 
ТЕРОРИСТИЧНИХ 
ВИЯВІВ – НЕГАЙНО 
ПОВІДОМТЕ
У зв’язку з активізацією дій незаконних збройних 
формувань на сході України по вcій території 
держави посилено заходи щодо боротьби 
з тероризмом. Служба безпеки України у 
взаємодії з іншими правоохоронними органами 
проводить активні заходи для недопущення 
дестабілізації ситуації на нашій території з боку 
диверсантів та терористів.

Просимо всіх громадян зберігати спокій і до-
помагати СБУ та іншим силовим структурам у бо-
ротьбі з незаконними збройними формуваннями й 
інформувати про загрози вчинення терористичних 
актів, диверсій, провокацій.  

У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв 
або підозрілих об’єктів,  наявності інформації про 
факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих 
осіб, інформації про наміри здійснення сепаратист-
ської й терористичної діяльності просимо звертати-
ся  до Служби безпеки України. 

В Управлінні СБУ у Волинській області 
діє цілодобова гаряча телефонна лінія: 

0332-24-40-25, 097-7-911-911.
Прес-служба Управління СБУ 

у Волинській області 

БУДІВЕЛЬНА ЛОТЕРЕЯ 

МІНУС ГУРТОЖИТОК, ПЛЮС БАГАТОПОВЕРХІВКИ: 
ЕПОПЕЯ З ЗАБУДОВОЮ ШОВКОВОГО ТРИВАЄ
Зводити багатоповерхові будинки 
в районі Шовкового комбінату 
між вулицями Гордіюк та Конякіна 
колись-таки будуть. Ці забудови 
передбачені містобудівними 
документами, пояснюють у 
Луцькій міській раді. Окрім цього, 
кажуть чиновники, місто вже має 
затверджені межі, а отже, вільних 
земельних ділянок для будівництва 
багатоповерхівок не так і багато, втім 
потреба в забезпеченні житлом є. 

Жителі навколишніх будинків ви-
ступають проти забудови фактично 
перед їхніми будинками на території 
футбольного поля. Мовляв, майдан-
чик популярний серед місцевих дітла-
хів, а зелені насадження навколо – чи 
не єдине місце для прогулянок. Хоча й 
не можуть заперечити, що так званий 
парк радше нагадує чагарники й хащі. 
Вони пропонують змістити будівни-
цтво ближче до суду, який також буду-
ється на цій території. Представниця 
жителів Алла Надточій каже, що меш-
канці навіть мають інвестора, який 
готовий облагородити поле.  Хоча ім’я 
інвестора не називає. 

Забудовник, Луцький домобуді-
вельний комбінат, який орендує землю 
шість років, переконує, що спортив-
ний майданчик буде збережено, хоча 
й не в такому ж вигляді. Згідно з пред-
ставленим детальним планом забудо-
ви, тут мають зберегти зелену зону, що 
залишилася з часів роботи Шовкового 
комбінату як санітарна смуга. Перед-
бачено будівництво дитячого садочка, 
спортивного поля розміром 60 на 40 
метрів, чотириповерхової спортивної 
споруди, критої парковки на 400 авто 
та чотирьох багатоквартирних будин-
ків. Окрім цього, 10 квартир у ново-

будовах обіцяють передати для сімей 
загиблих учасників бойових дій в зоні 
АТО. 

Хоча сторони ніби й дійшли кон-
сенсусу, не все так гладко в цій історії. 
Частину землі для будівництва сту-
дентського гуртожитку із спортивним 
ядром з 2009 до 2014 року орендувало 
«Науково-виробниче підприємство 
«Луцький інститут розвитку людини». 
Після підписання договору оренди 
землі рішення міської ради про надан-
ня ділянки опротестував прокурор. 
Суди довели, що протест було внесено 
незаконно і договір був чинний про-

тягом п’яти років. Втім судова тягани-
на тривала не один рік. 

Як писали «Хроніки», підпри-
ємство, яке дотичне нині до Акаде-
мії рекреаційних технологій і права, 
сплачувало 4,5 тисячі гривень оренди 
на місяць та заплатило за виготов-
лення технічної документації майже 
мільйон гривень. Втім  гуртожитку на 
плані просто немає. 

«У наданій мені містобудівній до-
кументації ця ділянка не була вказа-
на», – зазначив автор проекту Володи-
мир Затіраха. 

А ось як пояснює ситуацію ко-
лишній Луцький міський голова Бог-
дан Шиба, який і підписував договір 
оренди: «Міською радою було надісла-
но листа орендарю про те, що з ним 
не буде продовжено договір оренди 
земельної ділянки, оскільки позиція 
міської ради була висловлена 29 лип-
ня 2010 року, коли вона скасувала на 
підставі протесту прокурора своє ж 
рішення про надання земельної ділян-
ки. Отже, міська рада висловила свою 
позицію. Оскільки договір на момент 
скасування рішення був визнаний су-
дом законним, то він діяв до 25 серпня 

2014 року. Далі він не може бути про-
довжений за жодних обставин, тому 
що міська рада офіційно своїм рішен-
ням скасувала рішення про надання. 
Це вільна земельна ділянка».  

Утім, оскільки підприємство роз-
раховувало на будівництво і вже вкла-
ло в проект чималу суму, ймовірно, 
воно буде вимагати повернення ко-
штів із міської казни за виготовлення 
документації і оренду землі. Якщо, 
звісно, доведе, що гуртожиток, який 
поки що є лише у проектній докумен-
тації, вже вважається незакінченим 
будівництвом. 
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ЗІРКОВІ НОВИНИ

ПОНЕДІЛОК
9 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля »
11.05, 01.15 Т/с «Сила. 
Повернення додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.25 Д/с «Сліпа»
13.55, 14.50, 15.50, 03.40 
«Сімейні мелодрами - 4»
17.10, 02.00 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Сімейний бізнес»
22.00 «Гроші»
23.35, 04.25 Натан Філліон у 
детективі «Касл» (2)
00.25 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.10 «Служба розшуку дітей»

06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 11.05, 12.25 Х/Ф 
«ЗОВСІМ ІНШЕ ЖИТТЯ»
11.00 «Новини. Дайджест»
14.20 «Сімейний суд»
15.10, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45 Т/с «Гречанка»
22.35, 04.10 Т/с «Шулер»
00.40 Х/Ф «СТАРИМ ТУТ НЕ 
МІСЦЕ»
02.40 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.25 Служба розшуку дітей
05.30 М/с «Том і Джері»
06.10, 19.15 Надзвичайні новини
06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.05 Х/Ф «ОСТАННІЙ ГЕРОЙ»
11.50, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.30, 16.15 Х/Ф «ЛЮДИНА 
НІЗВІДКИ»
16.45 Х/Ф «БРИГАДА. 
НАЩАДОК»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.20 Свобода слова
00.05 Х/Ф «БЕТМЕН»
02.15 Вражаючі сюжети про 
роботу поліції
02.55 Т/с «Неправдива гра»

06.00 У пошуках істини
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.55, 00.55 Х/Ф 
«ЗА СІМЕЙНИМИ 
ОБСТАВИНАМИ»
11.40 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА 
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
13.30, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
14.35 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Зіркове життя. Мій 
коханий-ангел»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.45 «Один за всіх»
03.20 Нічний ефір

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30, 
23.15, 00.15, 05.30 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.45 Телемагазин
14.15 Казки Лірника Сашка
14.25 Мультфільм
14.35 Вікно в Америку
15.10 Утеодин з Майклом 
Щуром
15.45 Euronews
15.55 Чоловічий клуб. Бокс
16.55 Чоловічий клуб
17.30 Книга ua
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
20.00 Про головне
21.50, 05.40 Д/ф
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (чоловіки)
04.10 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування (жінки)

06.00 Х/Ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕ»

07.35 Х/Ф «БІЛА СТРІЛА»

09.30 Т/с «Бігти!»

17.30 «Люстратор 7.62»

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

19.00 Т/с «Ментівські війни-6»

21.30 «ДжеДАІ»

22.00 Т/с «Кордон. Тайговий 

роман»

00.05 Т/с «Спартак. Війна 

проклятих»

01.50 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

06.00, 15.10 У пошуках істини
06.50, 14.20 США: справжня 
історія
07.40, 13.30 Смертельний 
двобій
08.30 Вражаючі кадри
09.20, 18.30 У пошуках скарбів
10.10, 22.40 Таємниці природи
11.00, 16.50 Тварини: творці 
історії
11.50, 21.50 Шукачі 
неприємностей
12.40, 13.10, 17.40, 18.10 
Скарби зі звалища
16.00, 21.00 Паразити. 
Вторгнення
19.20, 20.10 Секретні території
23.30 Покер
00.20 Таємниці слідства
01.20 Шокуючі кадри
02.10 Скарб.ua

05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 05.30 Події
09.15, 05.00 Реальна містика
10.00 Х/Ф «ЛЮБОВ З 
ПРОБІРКИ»
12.00, 19.45 «Говорить 
Україна»
13.10, 15.25, 17.10 Т/с «Слід»
18.00 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Рік у Тоскані»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ПЕРЕВІЗНИК-3»
01.30 Профілактика 
передавального устаткування

05.30 Телемагазин
06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
07.55 Х/Ф «МАТРИЦЯ»
10.30 Х/Ф «МАТРИЦЯ 2»
13.15 Х/Ф «ПРИМАРНИЙ 
ГОНЩИК»
16.00 Х/Ф «ПРИМАРНИЙ 
ГОНЩИК 2»
18.00, 02.00 Репортер
18.20, 01.20 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «МИЛАШКА»
22.50 Х/Ф «МАТРИЦЯ 3»
02.05 Служба розшуку дітей
02.10 Х/Ф «ПЕРУКАРНЯ»
03.40 Х/Ф «ПЕРУКАРНЯ 2»
05.10 Зона ночі
05.25 25-й кадр

ВІВТОРОК
10 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.05 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.05, 01.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.25 Д/с «Сліпа»
13.55, 14.50, 15.50, 03.45 
«Сімейні мелодрами - 4»
17.10, 01.50 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Сімейний бізнес»
22.00 «Принци бажають 
познайомитися 2»
23.25, 04.30 Натан Філліон у 
детективі «Касл» (2)
00.15 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.10 «Служба розшуку дітей»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Людмила»
14.40 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
22.35, 04.30 Т/с «Шулер»
00.40 Х/Ф «ПРЯМА ТА ЯВНА 
ЗАГРОЗА»
03.05 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35, 20.20 Громадянська 
оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45, 02.40 Т/с «У полі зору»
11.25, 13.15, 16.55 Т/с «Бомбило»
13.40 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.40, 16.15 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Лісник»
23.10 Х/Ф «МИСТЕЦТВО 
ВІЙНИ-2. ЗРАДА»
01.00 Х/Ф «КОДОВА НАЗВА 
«ДЖЕРОНІМО»
04.00 Т/с «Неправдива гра»

05.40 У пошуках істини
06.25, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Зіркове життя. Мій 
коханий-ангел»
09.50 «Зіркове життя. 
Випробування бездітністю»
10.50 Х/Ф 
«ДОВГООЧІКУВАНЕ 
КОХАННЯ»
12.40, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.35 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Зіркове життя. 
Загартовані злиднями»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00.25 «Один за всіх»
01.50 Х/Ф «ДО ЧОРНОГО 
МОРЯ»

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.30, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.05, 20.00 Про головне
09.55, 03.15 Х/Ф «ХЛОПЧИК 
НА ВОДІ»
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.30 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Хто в домі хазяїн?
14.40 Фольк-music
15.55 Euronews
16.15 Х/Ф «БЕРЕЗНЯК»
18.15 Новини. Світ
18.55 Т/с «Міс Марпл»
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування (чол.)

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40, 22.00 Т/с «Кордон. 
Тайговий роман»
12.05 Т/с «ППС-2»
16.30, 19.00 Т/с «Ментівські 
війни-6»
00.05 Т/с «Спартак. Війна 
проклятих»
01.50 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

06.00, 15.10 У пошуках істини
06.50, 14.20 США: справжня 
історія
07.40, 13.30 Смертельний 
двобій
08.30 Вражаючі кадри
09.20, 18.30 У пошуках скарбів
10.10 Сила життя
11.00 Сила тварин
11.50, 21.50 Шукачі 
неприємностей
12.40, 13.10, 17.40, 18.10 
Скарби зі звалища
16.00, 21.00 Паразити. 
Вторгнення
16.50 Тварини: творці історії
19.20, 20.10 Секретні території
22.40 Таємниці природи
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 Таємниці слідства
01.20 Шокуючі кадри
02.10, 03.50 Д/ф

06.15, 12.50, 15.25, 17.10 Т/с 

«Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

10.00 Т/с «Любка»

11.40, 19.45, 02.15 «Говорить 

Україна»

18.00, 04.00 Т/с «Безсмертник»

21.00 Т/с «Рік у Тоскані»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Операція 

«Ляльковод»

03.15 Таємниці зірок

05.30 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.55 Репортер
08.05 Т/с «Метод Лаврової»
10.10 Серця трьох
12.50 Т/с «Щасливі разом»
15.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.10 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «ТУРЕЦЬКИЙ ДЛЯ 
ПОЧАТКІВЦІВ»
23.05 Х/Ф «П’ЯТЬ НАРЕЧЕНИХ»
02.00 Т/с «Пліткарка-5»
04.10 Зона ночі
05.10 25-й кадр

ПРИТУЛА 
«СПАЛИВ» ДОРНА
navsi100.com

Український теле веду-
чий-волонтер Сергій 

Притула розсекретив 
співака Івана Дорна, 
який активно допома-
гає українській армії. 
Як написав Притула 
на своїй сторінці в 
«Facebook», на гроші 
Дорна він особисто 
купив для бійців у 
зоні АТО джип та 
обладнання.

Сергій упевнений в патріотизмі співака, який за-
вдяки концертам на території Росії забезпечує україн-
ську армію.

«За останній рік суспільство дуже поляризувало-
ся і перестало сприймати артистів суто крізь призму 
їх творчості. На передній план вийшли інші аспекти. 
Наприклад, наявність чи відсутність патріотизму. При 
чому до цього питання люди, в основній своїй масі, 
ставляться доволі поверхнево: відмовився від гастро-
лів по Росії – патріот! Не відмовився – запроданець! 
При чому найголосніше про те, що в Росію з концерта-
ми не поїдуть кричали ті, хто туди, в принципі, рідко 
катався! За гроші, які мені давав Іван Дорн, я восени 
купував джип для хлопців у АТО, оптику, шоломи… 
Гроші були великі і, що важливо, у валюті. Робило-
ся все «ціхо-ша», бо розклад, коли людина заробляє 
«там», а допомагає «тут», усіх задовольняв. Усіх, крім 
«ура-патріотів»! Які дружними рядами почали гноби-
ти Івана в соцмережах, мовляв, не патріот… Той вже і 
так натякав (кліп) і сяк (Юрмала), не доходить. Чого ж 
хоче шановне товариство? Щоб артист вийшов на сце-
ну і кричав: «Путін – х…ло!»? Ну? І кому легше стане? 
Артист позбудеться гастролів. АТО позбудеться спон-
сора. Хто «закриє» фінансову діру, яка утвориться на 
його місці? Той, хто сів на дивані перед монітором і лиє 
відрами критику? Вряд чи...Позавчора Іван підвіз ще 
10 000 Euro. За 3500 я вчора купив прилад нічного ба-
чення. Наступного тижня візьму ще два. Кожен такий 
прилад дозволяє зберегти десятки життів. Кожного 
разу, купуючи щось за його кошти, я перепитував, чи 
можна згадати про це у пості на ФБ. Казав, що не тре-
ба», — написав Сергій у себе на сторінці.

«Сьогодні я «успішно спалив Івану хату». Він в 
курсі і не проти. Сказав, якось воно буде… «Спалив-
ши» Івана, я зараз намагаюсь вберегти ще, як мінімум, 
трьох своїх знайомих, які регулярно, повертаючись із 
заробітків з РФ, привозять мені гроші на підтримку 
хлопців у АТО. Я не буду називати їх імена, чи, боронь 
Боже, складати списки «правильних» і «неправильних» 
українських артистів. Тих, хто «вляпався» по повній, 
ви і самі знаєте. Проте є персони, в яких «стріли» за-
пускають геть несправедливо. Вони терплять і продо-
вжують забезпечувати наших бійців. На десятки тисяч 
доларів. Інкогніто. Через близьких посередників. Вихід 
з ситуації один: дати спокій всім і займатись більш на-
гальними справами. Час сам все розставить на місця», 
— додав волонтер.

ЛОРАК ЗАЛИШИЛАСЯ 
БЕЗ ЗІРКИ
Tablo ID

Поки співачка Ані Лорак з чоловіком і донькою від-
почивала у теплих краях, на Театральній площі у 

Чернівцях невідомі поцупили її зірку на алеї слави. У 
коментарі «Комсомольській правді в Україні» Кароліна 
заявила, що любитиме Україну, незважаючи на подібні 
акти вандалізму.

Як відомо, іменна зірка Лорак у Чернівцях з’явилася 
кілька років тому. Але 27 січня ввечері невідомі силь-
но пошкодили її, а наступного дня прес-служба УМВС 
України в Чернівецькій області повідомила, що міні-
пам’ятник зник. На його місці зяє діра. Наразі право-
охоронці проводять експертизу.

До речі, зірка Лорак вже страждала раніше. У серп-
ні минулого року її «прикрасили» написами «ПТН 
ПНХ».
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СЕРЕДА
11 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
«Телевізійна служба новин»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.05, 01.15 Т/с «Сила. 
Повернення додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30 Д/с «Сліпа»
14.00, 14.55, 15.50, 03.50 
«Сімейні мелодрами - 4»
17.10, 02.00 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Сімейний бізнес»
22.00 «Поверніть мені красу»
23.35, 04.35 Натан Філліон у 
детективі «Касл» (2)
00.25 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.15 «Служба розшуку дітей»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Людмила»
14.40 «Судові справи»
15.35, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
22.35, 04.05 Т/с «Шулер»
00.40 Х/Ф «ЦИВІЛЬНИЙ 
ПОЗОВ»
02.40 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Студія Вашин´тон
05.20, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 02.25 Т/с «У полі зору»
11.50, 13.15 Т/с «Бомбило»
14.00, 16.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
16.45 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Спецназ. Повернутися 
живими
21.20 Т/с «Лісник»
23.10 Х/Ф «МИСТЕЦТВО 
ВІЙНИ-3. ВІДПЛАТА»
00.45 Х/Ф «МИСТЕЦТВО 
ВІЙНИ-2. ЗРАДА»
03.50 Т/с «Неправдива гра»

05.55, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя. 
Загартовані злиднями»
09.10 «Зіркове життя. 
Народжені в чужому тілі»
10.10 «Моя правда. Урі Геллер. 
Звичайне диво»
11.00 «Моя правда. Стас 
Шурінс. Усім бідам на зло»
11.55, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.50 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Зіркове життя. 
Кримінальні родичі»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
02.05 Х/Ф «МІЧМАН ПАНІН»

06.00, 00.30 Від першої особи

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.30, 21.00, 05.00 Новини

06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 

23.15, 00.15, 05.35 Спорт

07.20, 23.30 На слуху

08.20 7 чудес України

08.40 Паспортний сервіс

08.45 Телемагазин

09.15, 20.00 Про головне

10.05, 02.20 Д/ф

11.00, 18.55 Т/с «Міс Марпл»

12.35 Зроблено в Європі

13.20, 18.05 Час-Ч

13.30 Війна і мир

14.25 Казки Лірника Сашка

14.40 Школа Мері Поппінс

14.55, 03.30 Як ваше здоров’я?

15.45 Euronews

15.55 Інша музика з Олексієм 

Коганом

16.20 Т/с «Сержант Рокка»

18.15 Новини. Світ

22.00 Слідство. Інфо

22.40 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

01.20 ТелеАкадемія

04.05 В гостях у Д.Гордона

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 14.50, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40, 22.00 Т/с «Кордон. 
Тайговий роман»
12.05 Т/с «Захист»
14.25 Д/п «Квест»
15.50 Д/п «Шоста передача»
16.30, 19.00 Т/с «Ментівські 
війни-6»
00.05 Т/с «Спартак. Війна 
проклятих»
01.50 Х/Ф «ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ 
ЛЮБОВ»

06.00, 15.10 У пошуках істини
06.50, 14.20 США: справжня 
історія
07.40, 13.30 Смертельний 
двобій
08.30, 05.20 Вражаючі кадри
09.20, 18.30 У пошуках скарбів
10.10 Сила життя
11.00 Сила тварин
11.50, 21.50 Шукачі 
неприємностей
12.40, 13.10, 17.40, 18.10 
Скарби зі звалища
16.00, 21.00 Паразити. 
Вторгнення
16.50 Тварини: творці історії
19.20, 20.10 Секретні території
22.40 Синя безодня
23.30 Покер
00.20 Таємниці слідства
01.20 Шокуючі кадри

06.15, 12.50, 15.25, 17.10 Т/с 

«Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.30, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зоряний шлях

10.00 Т/с «Любка»

11.40, 19.45, 02.15 «Говорить 

Україна»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»

21.00 Т/с «Рік у Тоскані»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Операція 

«Ляльковод»

03.20 Таємниці зірок

05.30 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.35 Репортер
08.05 Т/с «Метод Лаврової»
10.10 Серця трьох
12.50, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.50 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «НЕСТЕРПНІ БОСИ»
22.55 Х/Ф «СТРІТРЕЙСЕРИ»
01.40 Служба розшуку дітей
01.45 Т/с «Пліткарка-5»
03.55 Зона ночі
05.05 25-й кадр

ЧЕТВЕР
12 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.15, 
04.00 «Телевізійна служба 
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.05, 01.25 Т/с «Сила. 
Повернення додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.25 Д/с «Сліпа»
13.55, 14.50, 15.50, 04.20 
«Сімейні мелодрами - 4»
17.10, 02.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Сімейний бізнес»
22.00 «Сказочная Русь»
22.30 «Право на владу - 2»
00.35 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.05 Телемагазин

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Людмила»
14.40 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
22.35, 04.15 Т/с «Шулер»
00.40 Х/Ф «ВИПАДКОВИЙ 
ЗАПИС»
02.10 Х/Ф «ЕКСПЕРИМЕНТ 
ЛІКАРА АБСТА»
03.35 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.05 Студія Вашин´тон

05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

10.05, 02.20 Т/с «У полі зору»

13.15, 16.15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»

16.55 Т/с «Літєйний»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

21.20 Т/с «Лісник»

23.10 Х/Ф «ЦІЛЬ НОМЕР ОДИН»
00.55 Х/Ф «МИСТЕЦТВО 
ВІЙНИ-3. ВІДПЛАТА»
04.25 Т/с «Неправдива гра»

05.45 У пошуках істини
06.25, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Зіркове життя. 
Кримінальні родичі»
09.55 «Зіркове життя. Не 
отрекаются, любя»
10.50 «Моя правда. Виталій 
Лузкар. Змінюючи реальність»
11.45 «Моя правда. Юрій 
Батурін. Повернення з безодні»
12.40, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.35 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Зіркове життя. Мій син 
особливий»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого 
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
02.05 Х/Ф «НА ЖВАВОМУ 
МІСЦІ»

06.00, 00.30 Від першої особи

06.30, 07.00, 08.00, 13.05, 

18.30, 21.00, 05.00 Новини

06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 

23.15, 00.15, 05.35 Спорт

07.20 Ера будівництва

07.30, 23.30 На слуху

08.20 7 чудес України

08.40 Паспортний сервіс

08.45 Телемагазин

09.15, 20.00 Про головне

10.05, 17.00 Д/ф

10.30 Слідство. Інфо

11.25, 02.20 Біатлон. Кубок 

світу. Індивідуальна гонка 

(жінки)

13.25, 18.05 Час-Ч

13.50 Казки Лірника Сашка

14.05 Надвечір’я

14.55 Euronews

15.10 Біатлон. Кубок світу. 

Індивідуальна гонка (чол.)

18.15 Новини. Світ

18.55 Т/с «Міс Марпл»

22.00 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

01.20 ТелеАкадемія

04.05 В гостях у Д.Гордона

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Кордон. Тайговий 
роман»
12.05 Х/Ф «АЗІАТ»
14.20 «Відеобімба»
16.30 Т/с «Ментівські війни-6»
19.00 Х/Ф «ВТІКАЧІ»
21.30 «Буде бій». Всесвітня 
серія Боксу WSB: Desert Hawks 
(Алжир) - Ukraine Otamans 
(Україна)
00.10 Т/с «Спартак. Війна 
проклятих»
01.55 Х/Ф «МОСКАЛЬ-
ЧАРІВНИК»

06.00, 15.10 У пошуках істини
06.50 Останні дні Гітлера
07.40, 13.30 Смертельний 
двобій
08.30 Вражаючі кадри
09.20, 18.30 У пошуках скарбів
10.10 Таємниці природи
11.00 Тварини: творці історії
11.50, 21.50 Шукачі 
неприємностей
12.40, 13.10, 17.40, 18.10 
Скарби зі звалища
14.20 Туберкульоз: біла смерть
16.00, 21.00 Паразити. 
Вторгнення
16.50 Сила тварин
19.20, 20.10 Секретні території
22.40 Синя безодня
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 Таємниці слідства
01.20 Шокуючі кадри
02.10 За мить до катастрофи
03.00 Вбивця Земля

06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с 

«Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зоряний шлях

10.00 Т/с «Квиток на двох»

11.50, 19.45, 02.15 «Говорить 

Україна»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»

21.00 Т/с «Рік у Тоскані»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Операція 

«Ляльковод»

03.20 Таємниці зірок

05.30 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.15 Репортер
08.05 Т/с «Метод Лаврової»
10.10 Серця трьох
12.50 Т/с «Щасливі разом»
15.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.35 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «СЕРЦЕЇДКИ»
23.25 Х/Ф «ЛЮБОВ ПІД 
ПРИКРИТТЯМ»
02.20 Служба розшуку дітей
02.25 Т/с «Пліткарка-5»
03.55 Зона ночі
05.05 25-й кадр

КІНОНОВИНИ
ПРО ВОЛОНТЕРІВ 
ЗНІМУТЬ ФІЛЬМ
protv.ua

Восени 2015 року режисер Юрій Биков («Дурень») по-
чне знімати повнометражний фільм «Волонтери», що 

розповідає про військові дії на південному сході України. 
Сценарій стрічки вже написав Едуард Багіров («Попіл»), 
проте подробиці сюжету не розголошуються. Знімаль-
ний процес пройде безпосередньо в зоні конфлікту, а 
прем’єра, найімовірніше, відбудеться в 2016 році.

Передбачається, що за жанром «Волонтери» будуть 
чимось середнім між трилером, роуд-муві і військовою 
драмою. «Ця картина буде про живих людей, про лю-
дей, яким погано, – пояснює Биков. – Я збираюся ство-
рити правдиву картину про події на південному сході 
України, розставити всі крапки над i». Фільм буде орі-
єнтований більше на російського глядача, тому що, за 
словами режисера, «правда про ці події західного гля-
дача і західного критика не цікавить».

ЧОГО БОЇТЬСЯ 
ДАКОТА 
ДЖОНСОН? 
jenskiy-sayt.com

Виконавиця головної 
жіночої ролі у фільмі 

«П’ятдесят відтінків сіро-
го» Дакота Джонсон вперше 
потрапила на обкладинку 
«Vogue». І зізналася у своїх 
побоюваннях.

25-річна Дакота зіграла студентку Анастейшу Стіл, в 
яку закоханий красень-мільярдер Крістіан Грей. Фільм 
за мотивами бестселера «П’ятдесят відтінків сірого» 
письменниці Е. Л. Джеймс називають найочікувані-
шою кінопрем’єрою року. Не дивно, що Дакота з жахом 
чекає напливу популярності. За словами актриси, вона 
із здриганням думає про зменшення своєї анонімності. 
Дакота сприймає це з жахом, бо, за її зізнанням, вона 
мріє про тихе життя на ранчо в Колорадо. Актриса хоче 
народити багато дітей, завести курей і коней. Джонсон 
вірить, що коли-небудь обов’язково це зробить.

«SUNDANCE»: ПЕРЕМОГЛА 
СТРІЧКА ПРО УКРАЇНУ
nv.ua

Документальний фільм «Російський дятел» про 
чорнобильську катастрофу, що його зняв режисер 

Чед Гарсія за участю України, США і Великобританії, 
визнано «Найкращим зарубіжним документальним 
фільмом» на американському фестивалі незалежного 
кіно «Sundance». Результати кінофоруму було оголо-
шено увечері в суботу, 31 січня.

У створенні картини брали участь також україн-
ські кіновиробники. Так, оператором-постановником 
картини став випускник київського кіновишу Артем 
Рижиков, а художником-постановником і виконавцем 
головної ролі – український художник Федір Олексан-
дрович, повідомляє «Телекритика». 

Крім чорнобильської натури, у фільмі використа-
но також відео вуличних протестів, які розгорнулися 
в Києві торік.

«Сила цього фільму – в незвичайному поєднанні 
мистецтва й активізму. Фільм став не світлою розпо-
віддю про Східну Європу, а ексцентричною картиною, 
яка пропонує зловісне попередження світові, що при 
Путіні Третя світова війна близька», – пише у своєму 
огляді видання «Th e Guardian».

Творці фільму припускають, що Чорнобильська 
атомна катастрофа була спланована Москвою, щоб 
відвернути увагу від невдалого експерименту із випро-
бування зброї.
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КОГО НАРДЕПИ УЗЯЛИ 
СОБІ В ПОМІЧНИКИ? 

Тетяна ГРІШИНА

ародні депутати 
оприлюднили списки своїх 
помічників. Ознайомитися 

з ними можна на сайті парламенту. 
Головне завдання цих добродіїв – 
допомагати народному обранцю 
чути волю своїх виборців, знати 
про їхні проблеми та допомагати 
їх розв’язувати, лобіювати в стінах 
парламенту. 

Зазвичай помічники нардепів, які 
отримують заробітну плату, працю-
ють безпосередньо в Києві та округах 
у громадських приймальнях нардепів, 
якщо такі створено. Часто-густо саме 
через помічників парламентарі кому-
нікують зі своїми виборцями. Нерідко 
вони готують проекти законодавчих 
актів, листуються, влаштовують зу-
стрічі, консультують.  

Обирати собі помічників – закон-
не право кожного з обранців.  Від-
повідно до Закону «Про статус на-
родних депутатів», парламентар на 
строк виконання своїх повноважень 
забезпечується окремим технічно 
обладнаним службовим кабінетом у 
приміщеннях Верховної Ради Украї-
ни з розташуванням у ньому постій-
ного робочого місця його помічника-
консультанта.

Максимальна кількість помічників 
для одного депутата – 31. Закон перед-
бачає, що помічником-консультантом 
нардепа може бути лише громадянин 
України, що має середню спеціальну 
чи вищу освіту і вільно володіє дер-
жавною мовою. Вони працюють за 
строковим трудовим договором на 
постійній основі чи за сумісництвом 
або на громадських засадах.

Цікаво, що на чотирьох поміч-
ників-консультантів народного депу-
тата поширюється дія Закону України 
«Про державну службу», їм надається 

не вище ніж сьомий ранг державного 
службовця четвертої категорії, вони 
прикріплюються для кадрового та фі-
нансового обслуговування до Апарату 
Верховної Ради України або до вико-
навчих апаратів органів місцевого са-
моврядування.

Народний депутат самостійно 
виз начає кількість помічників-кон-
сультантів, які працюють за строко-
вим трудовим договором на постій-
ній основі, за сумісництвом і на 
громадських засадах у межах загаль-
ного фонду, який встановлюється 
йому для оплати праці помічників-
консультантів Постановою Верховної 
Ради України. Парламентар само-
стійно підбирає помічників, розпо-
діляє обов’язки між ними та здій-
снює особисто розподіл місячного 
фонду заробітної плати помічників-
консультантів.

НЕ ПОСКУПИЛИСЯ 
Нардеп Ігор Гузь за строковим 

трудовим договором на постійній 
основі взяв у помічники побратима 
з Національного Альянсу, давнього 
знайомого, пластуна Олександра Лав-
ришика. 

З поширенням дії Закону України 
«Про державну службу» Гузь узяв у 
підлеглі членкиню Нацальянсу, свою 
помічницю в часи роботи в облраді 
Наталію Будчик та колишнього голову 
Горохівської РДА Сергія Годлевського. 

На громадських засадах нардепа 
Гузя консультуватимуть його давні 
побратими з Національного Альян-
су Богдан Бальбуза, Марина Хромих 
(менеджер гурту «Фіолет») та Микола 
Господарик (підприємець, одноклас-
ник Гузя). 

Окрім цього, в список набли-
жених потрапили юрист, керівник 
ВОГО «Асоціація захисту прав мо-
лоді Волині» Андрій Гаврищук, ди-
ректор Шацького національного при-
родного парку Володимир Захарко, 

депутат Нововолинської міської ради 
Богдан Бадзюнь, підприємець Андрій 
Гончар, депутат Волинської обласної 
ради Валентин Кошельник, аграрій 
і депутат Ковельської райради Вік-
тор Лук’янчук, депутат Володимир-
Волинської райради Володимир Хиць, 
директор ПП «Юксона» Руслан Ско-
пюк, колишній голова Любомльської 
РДА Ігор Торба та колишня голова 
Ратнівської РДА Лариса Цепух, Вале-
рій Мних  та Володимир Шаповал. 

Загалом у депутата – 18 помічни-
ків. 

У депутата Сергія Мартиняка – 17 
помічників. За строковим трудовим 
договором працює Алла Міщенко, 
кандидат політичних наук та  стар-
ший викладач кафедри міжнародних 
відносин Інституту журналістики та 
міжнародних відносин КНУКІМ. 

З поширенням дії закону про 
держслужбу оформлені депутат Луць-
кради Олександр Пиза, донька відо-
мого в Луцьку бізнесмена, власника 
ТЦ «Ювант» Тетяна Токарська та Те-
тяна Приступко, яка вже працювала 
на цій посаді. 

На громадських засадах депутата 
консультують Любомир Валіхнов-
ський (депутат Волинської облради), 
Галина Ведрич (президент благодій-
ного фонду «Європейський вектор»), 
представники компаній, що входять 
до АПГ «Пан Курчак» Руслан Спірін, 
Павло Сінченко, Микола Маківка, 
Олександр Адамюк, Юрій Бакай, Сер-
гій Бурило, директор чоловічої студії 
«S.Чірік» Сергій Воробій, помічник-
референт Світлана Наумук. А також 
записані ще два помічники – Іван Грод 
та Дмитро Паращук. 

ВУЗЬКЕ КОЛО
Нардеп Ігор Єремеєв обмежився 

десятьма помічниками. Зокрема, за 
трудовим договором за сумісництвом 
на нардепа працює Ірина Сєрова, яка 
виконувала обов’язки прес-секретаря 

нардепа та була довіреною особою 
під час виборів. На постійній основі 
в команді Єремеєва заслужений жур-
наліст України, помічник нардепа ще 
з 2005 року Василь Білан та Михайло 
Різак, за законом про держслужбу – 
Юлія Писаренко. 

На громадських засадах з нарде-
пом працюватимуть Антон Бугайов 
(був довіреною особою депутата, 
адвокат), Оксана Волинець (юрист, 
акціонер ПАТ «Банк iнвестицiй та 
заощаджень»), Лариса Гаврилюк (за-
ступник керiвника юридичного де-
партаменту ТОВ «Континiум» і член 
наглядової ради ПАТ «Бродiвський 
завод сухого знежиреного молока»), 
Світлана Комар, Віталій Лукашевич, 
Андрій Трухін (директор ТОВ «Юа 
Логістікс»). 

У бізнес-партнера Єремеєва Сте-
пана Івахіва за трудовим догово-
ром на постійній основі працюють 
Володимир Бащук (аграрій, уже був 
помічником нардепа), Наталія Мале-
ницька (директор благодійного фонду 
«Патріот Волині»), Наталія Попова 
(волонтер) та Андрій Цибенко (уже 
був помічником нардепа у попередніх 
скликаннях). 

Натомість на громадських за-
садах працюють Денис П’ятигорець 
(перебував помічником у попередніх 
скликаннях, організовував контакти з 
пресою), Олександр Ковальчук, Петро 
Огребчук, Олег Полохайло (керівник 
ПАТ «Агрофірма «Теплиці України»), 
Людмила Севрук (адвокат), Валерій 
Черкаска (у минулому т. в. о. голови 
Запорізької ОДА) та Ян Шиманов-
ський.  

У нардепа Юрія Савчука на по-
стійній основі працює Софія Домб-
ровська. Як помічники, які оформ-
ленні як держслужбовці, – Наталія 
Дегтярьова та тренер із хокею Андрій 
Вершецький. 

На громадських засадах записа-
ні Сергій  Бриль, Руслан Корнисюк 

(бізнесмен), Дмитро Мельник, Руслан 
Роговський (інженер), Андрій Розтока 
(бізнесмен, спортсмен, керівник секре-
таріату у ТОВ «Футбольний клуб «Во-
линь»), Олег Уніга (син екс-заступника 
начальника управління СБУ у Волин-
ській області Віктора Уніги). 

У ПРОЦЕСІ 
Народний депутат Ігор Лапін, 

який представляє громаду Луцька у 
Верховній Раді, узяв собі в помічни-
ки на неоплачуваних засадах чимало 
представників громадських форму-
вань. Зокрема, фотографа, колишньо-
го чиновника Луцькради Олександра 
Алфьорова, члена юридичної служби 
організації «Автомайдан Волині» й са-
мооборонівця Сергія Мовшука, пред-
ставників громадського формуван-
ня «Самооборона Майдану Волині» 
Олександра Ніколайчука та Богдана 
Климчука, який також є членом ви-
конкому Луцькради. 

За строковим трудовим догово-
ром на постійній основі тут працює 
лише Вікторія Климчук. Її кандидату-
ру затверджували на слуханнях. Пані 
Климчук є спеціалістом із докумен-
тообігу та адміністративної роботи 
й уже має досвід стажування в раді. 
Втім, як стало відомо, незабаром нар-
деп матиме «в штаті» ще двох поміч-
ників – Наталію Костик, яка вже мала 
досвід роботи помічником нардепа 
М. Потапчука, та самооборонівця 
Юрія Моклицю. 

Серед помічників Лапіна на гро-
мадських засадах також громадянин 
із Києва Ашот Топчян, письменник і 
хімік Юлія Смаль, адвокат Юлія Спі-
ріна, директор ТОВ «МТД «РІВНЕ» 
Андрій Пандрак. 

***
Під час підготовки матеріалу було 

використано інформацію порталу 
«Четверта влада». 

Н

БЮРОКРАТИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ХВОРІ НЕ ОТРИМУЮТЬ ВЧАСНО 
ЛІКИ ЧЕРЕЗ ЗРИВИ ТЕНДЕРІВ 

Через недосконалість тендерного 
законодавства, бюрократичну тяганину 
страждають волиняни, які не можуть вчасно 
отримати ліки. Особливо гостро проблема 
відчувається для  тих хворих, які потребують 
наркотичних препаратів для зменшення болю.

Учасники проекту «Підвищення фінансової 
прозорості та бюджетної підзвітності місцевих 
управлінь охорони здоров’я», що реалізується за 
підтримки міжнародного фонду «Відродження», 
аналізували тендерні закупівлі у медичній сфері 
за 2014 рік на Волині. 

Моніторинг засвідчив, що лише 63% всіх тен-
дерів на закупівлю лікарських препаратів та осна-
щення медичного призначення відбулися з пер-
шого разу. Третину з них проводили кілька разів. 
Загальна сума закупівель склала 58,5 млн грн. 

«Це означає що пацієнти не змогли вчасно 
отримати ліки, медичні препарати, засоби, яких 
вони потребують вчасно. Аби провести тендер за 
повною процедурою, потрібен місяць. Якщо за 

скороченою процедурою проводити, треба десять 
днів. А якщо їх проводити по кілька разів, то це 
значитиме, що пацієнти два, три, чотири місяці 
могли бути без потрібного медичного забезпечен-
ня», – зауважив представник Центру Політичного 
Аналізу та Виборчого Консалтингу Андрій Лучик. 

Найчастіше тендери відміняли через відсут-
ність мінімальної кількості учасників для прове-
дення закупівлі, тобто менш як два. Така ситуація 
спричинена тим, що уряд у минулому році ввів 
додаткові 7% ПДВ на ліки. Це збільшило вартість 
товару, за якою постачальник міг надавати мед-
препарати. Окрім цього, на ціну вплинула зміна 
курсу валют, адже багато складових постачають 
лише з-за кордону. Тому багато учасників не по-
давали пропозиції. 

Окрім цього, нерідко учасникам відмовляли 

через неналежно оформлену документацію. При 
цьому помилки могли бути дрібні та несуттєві: 
подання оригіналу документу замість копії, не-
правильний шрифт абощо. 

«Наприклад, є у пологовому будинку 400 
тисяч гривень на закупівлю медичних препара-
тів, але пропозиції двох фірм змушені були від-
хилити, оскільки вони не відповідали вимогам 
документації. Був випадок, коли швидка відхи-
лила дешевшу пропозицію через те, що фірма, 
мовляв, дала оригінал документу, а не копію. 
Хоча насправді оригінал допускається. Втім у 
результаті знадобилося три місяці, аби закупи-
ти ліки», – зазначила представник громадської 
організації «Процвітання» Ольга Бузулук. 

Представник благодійного фонду «СТО-
ПРАК» Марія Адамчук стверджує, що в області 

у 2014 році витратили на закупівлю самих лише 
медикаментів 96 млн грн, що закрило потребу на 
47% від потрібної кількості ліків. На думку пред-
ставниці благодійної організації, головною про-
блемою є тотальна корупція на вищому рівні. 

«У 2008 році держава закупила препарати 
для лікування ВІЛ-СНІДу за цінами у 35 разів 
вищими, аніж купує Глобальний фонд. Дивує 
не корупція, а її нахабність, те, що ніхто цього 
не соромиться»,  – каже Адамчук. 

не вище ніж
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Андрій ГЕРАСИМЧУК

«У видобутку волинського бурштину – 
більше понтів, ніж заробітку», – якось 
сказав «Хронікам Любарта» один 
волинський бізнесмен. Проте багато 
хто має протилежну думку і доводить 
це на ділі, про що свідчать численні 
копанки в поліських районах. Що ж 
відбувається насправді?

Поклади бурштину (амберу, ян-
тарю) на Волині науковці виявили ще 
кілька десятків років тому. А минулого 
року з’явилася інформація про його не-
легальний видобуток у Маневицькому, 
Любешівському та Ратнівському райо-
нах. Зрозуміло, що незаконний проми-
сел міг бути й раніше, але широкого роз-
голосу ця тема набула лише у 2014 році.

Чи не першою її підняв новоприз-
начений голова Волинської ОДА Воло-
димир Гунчик, який заявив про намір 
створити державне підприємство «Во-
линьбурштин». Далі почали з’являтися 
повідомлення від місцевої Самооборо-
ни та Правого сектору про затримання 
в поліських районах «чорних» копачів 
бурштину.

Довершує янтарно-інформаційне 
поле повідомлення про відмову сесії Во-
линської обласної ради розглядати про-
екти рішень про надання приватним 
підприємствам дозволу на проведення 
геологорозвідки місцевості краю для 
виявлення та майбутнього легального 
освоєння бурштину в області.

ЗАБЛОКУВАТИ
На останній черговій сесії Волин-

ської обласної ради минулого року пред-
ставники шести приватних фірм (ТОВ 
«Волинь Амбер Лтд», ТОВ «Ерідгроу-
Продакшн», ТОВ «Третій Регіон», ТОВ 
«Екоенергоресурси», ТОВ «Волинь-
Надра», ТОВ «Волинь-Геологія», ТОВ 
«Волинь-Ресурс Плюс») звернулися до 
обранців краю, аби останні надали до-
звіл для проведення геологорозвідки 
покладів бурштину на теренах Волині. 
Екологічна комісія Волинської ОДА до-
зволила представникам підприємств 
проводити ці роботи. Проте окремі 
депутати разом з губернатором Воло-
димиром Гунчиком наполягли на пере-
несенні розгляду проектів рішень через 
те, що начебто обранці виявили факти 
корупції в документах згаданих вище 
фірм. Так, це питання переносять на 
наступні пленарні засідання сесії. Слід 
зазначити, що обласна рада не має по-
вноважень для того, щоб узаконюва-
ти видобуток бурштину. Такі рішення 
ухвалюють на загальнодержавному 
рівні. А нині в Україні ще 2009 року за-
реєстровано законопроект №5497 (За-
кон України «Про бурштин»), який не 
можуть ухвалити ні минулий, ні ново-
обраний парламент.

Громадські активісти разом з пра-
воохоронцями щораз виявляють фак-
ти незаконного видобутку амберу на 
Волині. 

Поки владці вирішують, чи легалі-
зувати приватникам геологорозвідку 
місцевості, бурштин й надалі швидки-
ми темпами нелегально видобувають у 
нас під носом.

ЛОВИМО НЕЛЕГАЛІВ… 
РАЗОМ?

Незаконно видобувають бурштин у 
Маневицькому, Любешівському та Рат-
нівському районах. Цікаво, що серед 
видобувачів більшість – не волиняни. 
Громадські активісти ще з весни мину-
лого року почали влаштовувати рейди, 
аби перешкодити незаконним роботам 
з видобутку бурштину.

Правоохоронці кажуть, що пере-
важно порушниками є фізичні особи, 
які проживають у Рівненській та За-
карпатській областях. До Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за 2014 рік 
внесено відомості про 25 кримінальних 
проваджень із кримінально-карних 
правопорушень, учинених у сфері над-
рокористування, що пов’язані з неза-
конним видобуванням бурштину.

Щодо покарань, то, згідно із вирока-
ми судів, порушники отримали штрафи 
на загальну суму понад 185 тисяч гри-
вень, в дохід держави конфісковано 
низку технічних засобів.

І все ніби йшло стабільно, коли в 
кінці 2014-го під час чергового виїз-
ду представники Правого сектору та 
Самооборони почали стріляти одне в 
одного. А на початку року в обласного 
ПС з’являється новий очільник Сергій 
Дружинович. Він заявляє, що Правий 
сектор у питання незаконного видо-
бутку бурштину на Волині не лізе й не 
буде лізти.

«Для цього є правоохоронні орга-
ни. І нехай вони з цим розбираються. А 
ми контролюватимемо міліціонерів, які 
з тих чи тих причин ігноруватимуть не-
законний видобуток бурштину», – каже 
Дружинович.

Лідер ПС Волині спихнув усе на чи-
новників. Пояснюючи, що коли взнав 
про незаконний видобуток бурштину, 
відразу написав листа у правоохоронні 
структури, екологію тощо для того, щоб 
чиновники дали свої висновки щодо 
цієї проблеми. Відповіді від держслуж-
бовців «праві» поки не отримали.

Натомість керівник ГО 
«Автомайдан України» Олег 
Бондарук припускає, що «ротація» ке-
рівників ПС пов’язана з прикриванням 
незаконного видобутку бурштину.

«Досі невідомо, як «самооборонів-
ці» опинилися на місці злочину. І якщо 
вони вже були там, то чому не припи-
нили незаконні дії копачів?» – сказав  
Бондарук.

А керівник волинської «Самообо-
рони Майдану» Андрій Хведчак розпо-
вів, що контролювати незаконний ви-
добуток «сонячного каменя» активісти 
почали ще з квітня минулого року.

«Насправді контролювати та пе-
решкоджати незаконному видобутку 
бурштину – затратна справа. У нас брак 
кадрів. Більшість наших хлопці на пе-
редовій. Якщо це проблема загально-
обласна, то до її вирішення потрібно 
долучатися усім», – повідомив Хведчак.

Зокрема, нещодавно в організації 
нам повідомили, що Самооборона вза-
галі знімає свої рейди у місця незакон-
ного видобутку «сонячного каменя».

«Хронікам Любарта» стало відомо, 
що контроль над підпільним видобут-
ком бурштину на Волині хотіло узяти 
львівське угрупування Вови Морди, 
якого на Львівщині називають «остан-
нім кримінальним авторитетом». Проте 
волинські хлопці дали зрозуміти, «чия 
це корова і хто її доїть». 

Можливо, минулорічна стрілянина 
активістів та тотальне затишшя про-
цесу – результат розподілу сфер впливу 
та контролю за видобутком «сонячного 
каменю».

ціальний дозвіл видають без проведен-
ня аукціону, відповідно до змін, вне-
сених Постановою Кабміну №307 від 
25.01.2012 року.

Якщо ж площа ділянки перевищує 
1 га, або вона вважається такою, що має 
промислове значення для видобування 
бурштину, можна отримати спеціаль-
ний дозвіл на «геологічне вивчення з 
дослідно-промисловою розробкою» 
строком на п’ять років, який фактично 
також дає право здійснювати упродовж 
вказаного строку видобування бурш-
тину. Однак у такому випадку дозвіл 
можна отримати тільки на загальних 
засадах – через аукціон. Винятки з цьо-
го правила є тільки для державних під-
приємств та власників підприємств з 
видобування і переробки бурштину.

Зокрема, за словами начальника 
фінуправління Волинської ОДА Ігоря 
Никитюка, у бюджеті на 2015 рік не за-
кладено коштів, які були б використані 
на освоєння бурштину в області. Тому 
питання щодо надання надр комуналь-
ному чи державному підприємству за-
тягнеться ще на невизначений термін. 
Виходить, що владці навмисно затягу-
ють процес з будь-яким законним осво-
єнням бурштину.

Натомість і чиновники, і громад-
ські активісти б’ють на сполох, мовляв, 
якщо надати дозвіл для геологорозвід-
ки приватним фірмам, то фактично 
буде легалізовано незаконний видо-
буток бурштину. Річ у тім, що приват-
ні фірми, розвідуючи поклади амберу, 
зможуть незаконно його видобувати. А 
під час перевірки посилатися на спец-
довідки та дозволи. Тобто якщо справа 
дійде до суду, то навряд чи буде доведе-
но вину тих, у кого є документи на гео-
логорозвідку.

САМІ З СЕБЕ
РОБИМО ДУРНІВ

Отож, маємо картину, коли де-
факто на Волині бурштин видобувають 
нелегально. Наглядає за цими робота-
ми одна знана громадська організація, 
створена на хвилі другого Майдану. 
Обласна міліція в цю справу не втруча-
ється, адже керівництво правоохорон-
ців було призначене саме з подачі цієї 
організації.

З іншого боку, є низка фірм, які 
готові легально братися за янтарне пи-
тання, проте обласна влада чинить пе-
решкоди, бо й сама хоче очолити цей 
процес. Але коштів в обласному бю-
джеті на розв’язання питання не перед-
бачила.

І тут справа заходить у глухий кут. 
З одного боку, держслужбовці хочуть 
вирвати ласий шматок з фактичного 
видобутку бурштину. При цьому не да-
ючи бізнесу хоча б розвідати поклади 
на Волині. Геологорозвідка – справа не 
з дешевих. Нині не тільки законодав-
чо ніде не регламентовано видобуток 
бурштину, а й на геологічні роботи в 
держави бракує коштів.

Виходить, держава, по суті, не дає 
«білому» бізнесу, який платить по-
датки, існувати. А нелегали й надалі 
спустошують волинські надра, до яких 
через міжусобиці ні владцям, ні в пра-
воохоронцям, ні громадським активіс-
там нема діла.

«СОНЯЧНИЙ КАМІНЬ» 
СВІДОМО ЗАЛИШАЮТЬ «У ТІНІ»?
«ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» З’ЯСОВУВАЛИ, ЧОМУ НА ВОЛИНІ 
ПРОЦВІТАЄ НЕЛЕГАЛЬНИЙ ВИДОБУТОК БУРШТИНУ

ФАРС ЧИ ЗБІГ?
Наприкінці січня відбу-

лося засідання громадської 
ради при облдержадміні-

страції, де розглядали питання 
надання надр у користуван-
ня приватним фірмам. Так, 
було ухвалено рішення, 

окремі з яких стосуються на-
ступного: рекомендувати де-

путатам облради створити та надати 
повноваження лише державному під-
приємству із видобутку бурштину. При-
ватним фірмам же взагалі перекрили 
кисень (рекомендуватимуть відмовити 
фірмам у погодженні на досліджен-
ня земель) до наступної сесії обласної 
ради.

Представники ГР прокоментува-
ли це тим, що під час реєстрації това-
риств було виявлено підозрілі факти 
порушення. Зокрема, деякі фірми було 
створено в один день. Підприємства, 
які проводитимуть геологічну розвідку, 
заочно матимуть право на першочерго-
вість у видобутку бурштину.

Окрім цього, на офіційному сайті 
Волинської обласної ради внесено про-
екти рішень на чергову сесію облради, 
які стосуються надання дозволів на по-
годження надр у користування з метою 
геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислової розробки, по-
кладів бурштину на ділянках згаданим 
вище фірмам і ДП «Бурштин України». 
Як відомо, останнє – єдине державне 
підприємство, що видобуває та переро-
бляє «сонячний камінь». Воно розташо-
ване у Рівному.

Відповідно до внесених у 2012 році 
змін до чинного законодавства, будь-
яка фізична чи юридична особа може 
отримати спеціальний дозвіл не тіль-
ки на розвіданих родовищах (чи після 
проведення розвідки та затвердження 
запасів), а й за їх межами. Тобто якщо 
розмір ділянки не перевищує 1 га, спе-

За інформацією інтернет-видання 
«ВолиньPost», традиційний шлях 
бурштинової контрабанди такий: 
Волинь – Рівне – Польща.
Ціна бурштину в Україні на 
«чорному» ринку коливається від 
200 до 4500 умовних одиниць за 

кілограм. Бурштин фракції (ваги 
окремого шматочка «сонячного 
каменя» в грамах) «2» вартує від 
200 доларів, фракції «5» – від 400 
доларів, фракції «10» – від 800 до 
1200 доларів. Самоцвіти фракції «15» 
коштують від 1200 до 1800 доларів, 

фракції «20» – від 1800 до 2400 
доларів, фракції «50» – від 2500 до 
3800 доларів та «сотку» оцінюють від 
4000 до 4500 доларів. А в сусідній 
Польщі амбер у півтора-два рази 
дорожчий, ніж на «чорному» ринку 
України.

Бурштин – природна органічна 
сполука, щільна і в’язка (скам’яніла) 
викопна смола хвойних дерев. Тьмяні, 
прозорі й напівпрозорі камінці.

Використовується як виробне 
каміння, кращі зразки – як 
дорогоцінне каміння, бурштинова 
крихта – для картин.

Виготовлення бурштинових 
виробів не потребує складних у 
технологічному плані прийомів.

В Україні є у Рівненській, Київській, 
Житомирській, Львівській, 

Волинській та Харківській 
областях.

Натомість керівник ГО
омайдан України» Олег

Ф

ло
ра

страц
над
ня
бу

окре
ступн

виробів не по
технологічном

В Україні є у Р
Житомир

Волин
об

Ф
от

о 
an

tik
or

.c
om

.u
a



9ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÈ Хроніки ЛЮБАРТА
№4 (205)  5 лютого 2015 року

Мобілізація розпочалася 20 січня і матиме три хвилі тривалістю 210 діб

АТИ-БАТИ, ЙШЛИ 
СОЛДАТИ. ВОЮВАТИ?..
Андрій ГЕРАСИМЧУК

остатня зарплатня, соцпакет 
і пільги, повне забезпечення, 
додаткові виплати 

військовослужбовцям за виконання 
бойових завдань та знищення бойової 
техніки очолюваних Росією терористів – 
таке обіцяють воєнкоми мобілізованим 
під час виїзду в навчальні центри та 
на полігони. Натомість створюється 
враження, що за рік війни чиновницького 
бруду і бюрократизму побільшало.

Наприклад, приходячи на збір до Волин-
ського військкомату з повним вирядом, через 
чи то неорганізованість, чи то халатність пра-
цівників комісаріату військовозобов’язані по-
чинають чекати. 28 січня кілька десятків мо-
білізованих з Луцька та району покинули свої 
домівки задля служіння Батьківщині.

Проте сісти в автобус і виїхати на місце 
дислокації виявилося не так вже й просто. 
Армійські історії та спогади, обговорення 
суспільно-політичної ситуації в країні, війни 
на Сході держави, сутички військових з міліці-
єю та неорганізованість канцелярської роботи 
– вже не новина для краян.

ДЕМАГОГИ
Натомість у день відправлення перших 

ешелонів військових на так зване КМБ та бойо-
ве злагодження «великий» знавець мобілізації 
і за сумісництвом радник «життя по-новому» 
Юрій Бірюков висловився, що жителі Західної 
України і Волині зокрема – «невротипические 
патриоты», порівнюючи громадян з «трусли-
вой скотиной», яка «поджав хвост, прячется 
от военкома, меняет номер телефона, собира-
ет манатки и чешет в Румынию, Венгрию, Сло-
вакию или Польшу».

Образливі, емоційні, необґрунтовані ви-
слови посадовця не тільки обурили україн-
ців, а й викликали шквал осуду та наведення 
об’єктивних фактів на адресу радника прези-
дента.

Зокрема, саме волиняни зазнали найбіль-
ше втрат за час війни. Свідченням цього є дані 
«Слова і Діла», згідно з якими близько 90 сило-

виків віддали життя за незалежну Україну (кіль-
кість загиблих на 1 мільйон населення). Окрім 
цього, корупційна система у військкоматах ні-
куди не зникла. А шляхи подолання бюрократії 
й надалі лишаються в статусі «шукаємо».

План мобілізації військових офіцерів у 
краї збільшено на 50 чоловіків. Загалом з Во-
лині мобілізують 200 офіцерів. Комісаріати 
області запрошують і добровольців вступати 
в ЗСУ.

ВЛАДА ДІЄ?
Волинські владці переконують, що на-

лагодили роботу з волонтерським корпусом. 
Перше, що спадає на думку: «Дочекалися?!». 
Маже рік триває війна, а чиновники ніби про-
кинулися.

За інформацією «Хронік Любарта», волин-
ську 14-ту бригаду будуть доукомплектову-
вати. Артилеристам, танкістам та інженерам 
сказали, що поїдуть на схід. Інші чекають сво-
го прикомандирування до частин.

А нещодавно прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк підписав постанову «Про особливості 
грошового забезпечення військовослужбов-
ців, осіб рядового і начальницького складу в 
особливий період та під час проведення ан-
титерористичних операцій», яка встановлює 
додаткові виплати військовослужбовцям за 
виконання бойових завдань та знищення бо-
йової техніки терористів.

Той, хто бере участь в АТО, отримає вдвічі 
більшу грошову винагороду, ніж в тому ви-
падку, якщо він перебуває поза межами те-
риторії антитерористичної операції. За кожен 
день перебування в бою, тобто виконання бо-
йового завдання, кожен військовослужбовець  
(чи солдат, генерал) додатково отримує 1000 
гривень.

Також окремо визначено грошову вина-
городу за успішне виконання завдання бо-
йовими підрозділами і за знищення бойової 
техніки російських терористів. Розмір цих 
виплат, за словами Яценюка, прив’язаний до 
мінімальної заробітної платні. Якщо брига-
да успішно виконала завдання, вона отримує 
додатково 365 тисяч гривень, полк – 243 ти-
сячі гривень, батальйон – 121 тисячу гривень, 
рота – 60 тисяч гривень. За кожен знищений 

бойовий літак російських терористів виплачу-
ють 121 тисячу гривень, за систему залпового 
вогню – 60 тисяч гривень, тактично-ракетні 
комплекси – 54 тисячі гривень, за кожен танк 
– 48 тисяч гривень, об’єкт наземної артилерії 
та бойову машину піхоти – по 42 тисячі гри-
вень, за кожен знищений переносний зенітно-
ракетний комплекс – 30 тисяч гривень. По-
станова містить також «додатковий перелік 
військової техніки російських бойовиків, у 
випадку знищення якої будуть додатково пре-
міюватися українські військовослужбовці, 
прикордонники, працівники Служби безпеки 
України, Управління державної охорони, Дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій».

«ГЕНІАЛЬНО»
Нещодавно в Луцьку вигадали нововве-

дення: тимчасово обмежити виїзд за межі 
міста Луцька та Луцького району генералам, 
адміралам, офіцерам, прапорщикам, мічма-
нам, сержантам, солдатам та матросам запасу, 
які не мають на руках мобілізаційних розпо-
ряджень і не отримали повісток з військового 
комісаріату.

Цікавим виявився лист офіцера запасу, 
якого нині мобілізують. Зокрема, у ньому 
йдеться, що чоловік закінчив військову кафе-
дру за спеціальністю військового перекладача. 
Коли отримав повістку, то в комісаріаті його 
повідомили, що скерують у Десну, де за 16 днів 
«перетворять» на офіцера-артилериста. 

Окрім цього, в кінці січня Президент 
України Петро Порошенко підписав Указ про 
додаткові заходи щодо забезпечення прове-
дення часткової мобілізації у 2015 році. Згідно 
з ним передбачається опрацювання питання 
порядку виїзду за кордон громадян, які підля-
гають призову під час мобілізації. Цікаво, що 
в українському законодавстві чітко не зазна-
чено, що при перетині кордону громадянин 
має пред’явити спецдозволи. Проте військові 
трактують ці нововведення на свій лад, аргу-
ментуючи, що «все роблять задля готовності 
та боєздатності української армії».

Вищі чини ухвалюють непопулярні рішен-
ня, які все більше переростають у «геніальні» 
нововведення. До чого призведуть такі дії вла-
ди – покаже тільки час.

Д

ІДІОТИ У ВІЙСЬККОМАТАХ 
ТАК НІЧОГО Й 
НЕ НАВЧИЛИСЯ?
Анатолій Гриценко, 
міністр оборони України 
(2005 – 2007 рр.)

Отримав листа від офіцера 
запасу, якого зараз мобілізують:

«Пане Анатолію, звертаюся 
як до офіцера, Це не моя осо-
биста проблема, а схоже, стало 
системою. Справа ось у чому. Під час навчання у виші 
я закінчив військову кафедру і разом з офіцерськими 
погонами отримав військову спеціальність військово-
го перекладача. Зараз мені прийшла повістка, я як па-
тріот відразу пішов у військкомат. Очікуючи, що мене 
призвали, бо в мені є потреба. У військкоматі мені по-
відомили, що мене пошлють до навчального центру 
«Десна» на 16 днів, де з мене мають зробити офіцера-
артилериста (!!!) Ви тільки вдумайтеся: те, чого справ-
жніх артилеристів навчали у військових училищах 4-5 
років, я маю осягнути за 16 днів. Нас на військовій 
кафедрі навіть жодного разу на стрільбища не водили, 
вона була тільки для галочки. Мало того, я не просто 
солдат, який проходить перепідготовку, а маю бути 
офіцером, який керуватиме кількома гарматами, маю 
знати техніку, артилерійську тактику і ще багато чого. 
Я навіть математики не знаю. Мені стало страшно. 
Куди поцілять такі артилеристи, як я, страшно навіть 
думати...»

Остап Дроздов, журналіст

У мене є знайомий, якому 45 
років. Має звання, хоча ні дня не 
служив, в руках автомата не три-
мав. Дуже малий час працював у 
районній прокуратурі, а там усім 
давали звання. Звісно, за гроші, 
фіктивно. У прокуратурі вже 
давно не працює. Його теперіш-
ній фах – бармен у ресторані. 

Прийшла повістка. Не уни-
кав, не ухилявся, хоча вперше триматиме в руках зброю 
хіба що на навчаннях. Ніяку амуніцію не купляв - не-
має грошей. Повіз із собою змінну білизну, теплий одяг 
і дві аптечки таблеток проти гастриту. 

Так-от, учора їх зі Львова повезли автобусом у Дес-
ну (Чернігівська область) в навчальний центр. Це 600 
км. Дорога забирає 9 годин. Хто взяв із собою канапки 
– той бодай щось їв, а хто не взяв – терпи. Їхали 9 годин, 
автобус не опалюється. Бог з ним, приїхали в Десну. 
Пробули там цілий день. Ніхто не годує. Ні помитися 
з дороги, ні прилягти, ні відпочити, ні переодягнути-
ся, ні опорядитися. Цілий день людей промаринували 
в центрі. Аж тут раптом виявилося, що навчальний 
центр може прийняти лише 19 мобілізованих, а при-
везли цілий автобус. 

І що ви думаєте? Людей посадили в автобус – і на-
зад до Львова. Знову 600 км, знову 9 годин. Будуть їха-
ти на Яворівський полігон. 

А тепер мораль. Через придурків і недоумків, які 
не здатні організувати навчання мобілізованих, держа-
ва витратила значну суму на бензин (1 200 км). Також 
втрачено дві доби – саме стільки чоловіки провели в 
дорозі туди й назад. Про втому, знервованість, суто 
людський фактор я вже мовчу. А головне – чоловіки 
відверто ржуть з цієї дебільної держави, яку вони піш-
ли захищати. Крутять пальцем біля скроні і вже по-
чинають анекдоти складати про нашу доблесну армію, 
яка возить людей туди-сюди по 1200 кілометрів через 
якогось ідіота на посаді і при погонах.

Щоб вас добити – на завершення свіжа інформація. 
Привезли до Львова, починається відбір мобілізова-
них. Частину з них будуть відправляти …..в Житомир 
(це ще 400 кілометрів). Гарний маршрут намічається в 
наших захисників. Львів – Десна – Львів – Житомир. 
Разом – півтори тисячі кілометрів. Рівно стільки зі 
Львова до Москви.



10 ÂÃÎËÎÑХроніки ЛЮБАРТА
№4 (205)  5 лютого 2015 року

ІГОР ПАЛИЦЯ:  «Я ТАКОГО 
БЕЗЛАДУ НЕ БАЧИВ»

Записала Тетяна ГРІШИНА

оли народний депутат-
мажоритарник від Луцька 
минулого скликання Ігор 

Палиця став головою Одеської 
облдержадміністрації, чимало хто 
висловлював думку: його фонд 
у місті припинить діяльність, а 
бізнесмен й узагалі виведе свої 
фінансові активи з Волині. Втім, 
як показує час, благодійний фонд 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк» працює 
і надалі. Більше того, політичний 
вплив його групи у Луцькій міській 
раді планують посилити. Про 
роботу фонду, життя в Одесі, АТО та 
політику Ігор Палиця розповів під 
час прес-конференції 30 січня  

ПРО РОБОТУ ФОНДУ 
Я вважаю, що завжди прекрасне 

може бути ще більшим, але мені робо-
та фонду сподобалась. На жаль, у нас 
додалася ще одна програма у зв’язку з 
подіями на сході України – це психо-
логічна допомога військовим з АТО, 
підтримка їхніх сімей. Я кажу на жаль, 
бо неприємно, коли такі речі відбува-
ються, але добре, що фонд відразу зре-
агував і ми змогли переорієнтувати 
частину коштів, які було заплановано, 
на ці нові програми. 

Я вимагаю від фонду, щоб це не 
було викидання грошей чи піар, а щоб 
кошти доходили до того, хто цього 
потребує: якщо це госпіталь, то ми 
маємо проконтролювати, куди вони 
підуть, якщо це приціли, то ми маємо 
переконатися, що вони доїхали до вій-
ськової частини. 

Фонд у минулому році витратив 
на все 34,4 млн грн. Сума збільшила-
ся, але ми знайшли кошти, додалося 
охочих допомагати фонду, адже це не 
тільки мої кошти. 

Хочу подякувати керівникам фон-
ду Ірині Констанкевич та Олександру 
Товстенюку  за їхню роботу, а також 
всім працівникам фонду, лучанам, які 
допомагали їм у цій роботі, депутат-
ській групі «Новий Луцьк». Вона не-
маленька, але сподіваюся, що восени 
збільшиться і буде чітко відстоювати 
ті позиції, які я ставлю перед фондом, 
перед собою і які я вважаю потрібни-
ми Луцьку. Фонд буде працювати, бо 
він створений не через те, аби хтось 
був депутатом. 

ПРО ВІЙНУ 
Я категорично проти війни і вва-

жаю, що там, де починає проливатися 
кров, не використали всі можливості, 
які можна було використати, аби до-
мовитись про мир. 

Людей з різними думками мають 
переконувати не військовими аргу-
ментами, а своїм життям, змінами 
в законодавстві, лібералізацією по-
даткової системи, децентралізацією 
влади. А коли починає звучати голос 
зброї і коли зі зброєю доводять, хто 
правий.. Я не хочу, щоб вмирали гро-
мадяни України як з одного боку, так 
і з іншого. 

Схід сьогодні зазомбований ін-
формацією з телевізора, донецькою 
мафією, яка була тут при владі. Люди 
гинуть, думаючи, що вони захища-
ють когось, чиїсь інтереси, що краще 
жити в Росії. Вони помиляються, і 
наше завдання довести, що в Україні 
краще. 

Верховна Рада має ухвалити за-
кони про вільну економічну зону, де-
централізацію, статус вільної торгівлі, 
полегшення і зменшення податків у 
важкій економічній ситуації, а не їх 
підняття. Ми маємо передусім при-
ймати закони для нашої території і по-
казати, що тут краще. А не пропону-
вати приймати вільні економічні зони 
для так званих ДНР і ЛНР. 

Коли мене питають, чи поверне-
мо ми Крим, то відповідаю: силою не 
повернемо. А особистим прикладом. 
Коли у нас буде ліпше, аніж там, то 
Крим сам до нас повернеться, прове-
де цього разу законний референдум і 
приєднається. 

ПРО ЛЮСТРАЦІЮ 
Закон недолугий і неправильний, 

він не повинен мати часових рамок, 
а має прописувати принципи робо-
ти чиновника. Це неправильно, коли 
усіх, хто працював у певний час, 
звільняють, адже було багато чесних і 
правильних людей, які боролися з ре-
жимом, перебуваючи на посадах. За-
кон не може закінчувати свою дію 20 
лютого, а мусить працювати весь час, 
аби кожен чиновник знав, що він має 
проходити люстраційні перевірки під 
час призначення і, наприклад, раз на 
два-три роки. 

ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ 
Ми маємо проблеми з мобілізаці-

єю, люди ухиляються від виконання 
військового обов’язку. Їх звинувачува-
ти не можна. Недавно радник Прези-
дента Бірюков дуже негарно говорив 
про Волинь у контексті мобілізації. Я 
таким хлопцям радив би самим піти 
в АТО і воювати. Щоб люди йшли на 
війну, їм треба пояснити цілі й завдан-
ня, з ними мають говорити військові 
психологи і спеціалісти. Не волонтери 
мають везти каски та одяг. Солдати 
мають відчувати, що держава про них 
піклується і все дає. Тоді можна щось 
вимагати. 

ПРО ОДЕСУ 
Для мене посада голови ОДА була 

незвична, бо я звик вести бізнес. Я у 
душі не чиновник, і на початку, ма-
буть, 80% свого часу проводив як ше-
риф, а не як керівник області. Вважаю, 
що вдалося зберегти мир в Одеській 
області, адже без цієї області України 
не було б. 

В Одеській області проживає 
більш як 130 національностей, які 
розмовляють двадцятьма різними 
мовами. У них різні думки й бачення, 
ставлення до економічних, соціальних 
законів, голосувань у Верховній Раді, 
але серед них немає охочих жити в 
Росії. Конфлікт 2 травня можна було 
спокійно обійти, якби з людьми роз-
мовляли, посадили за стіл і почали 
слухати й намагатися зреагувати на 
їхні проблеми. 

ПРО МІСЦЕВУ ВЛАДУ 
Якби мені запропонували піти на 

Волинь, я стовідсотково відмовився б, 
тому що тут є губернатор. І я переко-
наний, що він навчиться працювати, 
якщо є якісь до нього претензії. Ми 
Волині будемо допомагати завдяки 
роботі фонду. 

ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ 
Яким буде формат виборів, ніхто 

не розуміє. Я думаю, що до цього часу 
Верховна Рада проголосує за децен-
тралізацію влади. Не переконаний, що 
кандидатами на пост міського голови 
будуть працівники фонду, ми будемо 
шукати спеціалістів і патріотів міста, 
які не розбазарюватимуть землю, на-
решті повернуть Варшавський і Цен-
тральний ринок у комунальне міське 
підприємство. Я за це виступав, коли 
був депутатом, і сьогодні вважаю, що 
місто недоотримує близько 30 мільйо-
нів гривень, бо ринок у руках облспо-
живспілки. 

Я не знаю, кого ми будемо під-
тримувати кандидатом у мери міста, 
але точно не Миколу Ярославовича 

(Микола Романюк, луцький міський го-
лова. – ХЛ). Дуже розчарований його 
роботою. 

ПРО ОСВІТУ   
Виші мають бути автономними. 

Після того як держава припинить їх 
підтримувати, ми справді побачимо, 
хто залишиться на плаву, хто готує 
спеціалістів, яких потребує економіка 
чи інші сектори нашої країни, а хто 
просто штампує дипломи для сту-
дентів, які зрештою нікуди не можуть 
влаштуватися. Виші мають захищати 
програми освоєння коштів у своїх ла-
бораторіях, заробляти гроші своїми 
науковими роботами. У ВНЗ мають 
іти студенти й дивитися не на ціну на-
вчання чи доступність, а на відсоток 
працевлаштування після закінчення 
вишу.

ПРО ЛУЦЬКІ ЗМІНИ
Місто починається з порядку на 

дорогах: а це не лише дорожнє покрит-
тя, а й освітлення, і дороги біля шкіл, 
освітлені тротуари. Після цього мають 
бути якісні під’їзди і ліфти, аби люди 
не боялися ними користуватися. Це 
основа, скелет. Потрібно продумати 
систему не просто доплат, а грантових 
доплат працівникам міліції, які охоро-
няють порядок на вулицях, вчителям, 
лікарям. Аби найкращі отримували 
доплату з міста. Тому що той рівень 
зарплати, який у них є, не спонукає 
людей до роботи. 

Якщо у нас з командою вийде взя-
ти участь в нових засіданнях міської 
ради, то я переконаний, що ми змо-
жемо перевести Луцьк на екологічно 
чистий транспорт. Є багато пропози-
цій з постачання нових тролейбусів у 
лізинг, за гарними цінами. 

ПРО КОЛОМОЙСЬКОГО 
Коломойський мій товариш, і у де-

яких компаніях ми з ним акціонери. 
Я багато чого розумного навчився в 
нього, ніколи не соромився свого зна-
йомства і дружби з цією людиною. Але 
я ніколи не належав до групи «При-
ватБанк». Це міф.

Дніпропетровська область зараз – 
це Україна. «1+1» разом із «5 каналом» 
були єдиними каналами, які показува-
ли правду. І повірте мені, такий тиск, 
який чинили з Адміністрації Прези-
дента на Коломойського і мене, аби ми 
змінили редакційну політику, вигнали 
Ткаченка як гендиректора каналу, не 
чинили на жоден з каналів. Але «1+1» 
показував тоді правду, і буде це робити 
зараз і завтра. Я називаю це патріотиз-
мом, як і те, що перший міліцейський 
добровольчий батальйон було створе-
но в Дніпропетровській області. 

А те, що головні досягнення Вер-
ховної Ради і пана Ляшка, якого я зне-
важаю як людину, те, що вони забрали 
контроль над «Укрнафтою»... Забрали, 
то й забрали. На сьогодні «Укрнафта» 
– це нуль кредитів, заплачені з 2003 
року 61 млрд податків, виплачені 11 
млрд грн дивідендів і нескорочені 
працівники. Я хочу подивитися, які 
державні підприємства у вмілих дер-

жавних руках за часів помаранчевого 
уряду чи інших мають такі досягнен-
ня. НАК «Нафтогаз», який закреди-
тований більше, аніж він вартий? 
Давайте покеруємо. Хочу запитати у 
патріотів ВРУ: де заявлена репривати-
зація всього, що було приватизовано 
з 2010-го до 2014-го року? Де обле-
нерго, теплоенерго, «Укртелеком»? 
«Укрнафту» забрати, з «непатріотом» 
Коломойським, який «не захистив» 
Дніпропетровську область, показував 
«неправду» на каналах,  вирішено пи-
тання. А як же всі інші? 

ПРО МОВУ 
На офіційних заходах я завжди го-

ворю українською мовою. Коли у мене 
зустрічі з бізнесменами, вчителями, 
представниками області, то спілкуюся 
російською, бо більшість Одеської об-
ласті, на жаль, особливо південь, дуже 
погано розуміє (не говорить) україн-
ську мову. Молдовські, болгарські, га-
гаузькі, румунські села. І проблема не 
в них. Ми хочемо примусити говори-
ти українською, любити батьківщину. 
А де уроки патріотичного виховання 
в школах? Де сьогодні соціальні ро-
лики, які міністерство інформації чи 
культури дали на канали? Я вважаю, 
що більше біди українській мові, аніж 
приніс Ющенко, не приніс ніхто, бо 
він став вимагати перекладати укра-
їнською російські фільми, пускати 
українські титри. Хіба силою можна 
навчити любити мову? 

Ще в 2012 році я написав законо-
проект, який нікому не потрібен, бо 
я ні в одній політичній партії не був. 
Він передбачає просту умову: хочеш 
бути чиновником – склади екзамен з 
української мови. Коли мати буде від-
правляти сина в школу і думати, вчи-
ти йому українську мову чи російську, 
то задумається, чи хоче вона бачити 
сина політиком чи чиновником. А для 
цього треба скласти екзамен. І мама 
тоді вибере українську мову. Я за те, 
аби діти знали максимально більше 
іноземних мов.      

ПРО ВЕРХОВНУ РАДУ 
Я задоволений, що Ірина Констан-

кевич не стала депутатом цієї Верхо-
вної Ради. У минулій ВР такого піару 
на порожньому місці не було. 

Як приймали бюджет, які податкові 
зміни прийняли – для мене це дикість. 
О пів на п’яту ранку ніхто не бачив, 
за що проголосував. Ми у фінуправ-
ліннях  лише за три тижні отримали 
інформацію, як будуть нараховувати 
податки і як відбуватимуться дотації. 
Я такого бардака ще не бачив. 

ПРО ЕКОНОМІКУ 
Україна не в найкращому стані. 

Мені не подобаються рішення міні-
стра економіки і фінансів. Коли в кра-
їні криза, то податки не збільшують, 
а навпаки, має бути податкова лібе-
ралізація, аби люди почали виходити 
з тіні. Нам треба було б перейти на 
друк коштів і вливання їх в економіку, 
бо сьогодні грошей бракує. І потрібні 
вливання саме в ті напрямки економі-
ки, де немає імпортної складової, на-
приклад, будівництво доріг, будинків, 
іпотечні кредити банки. Якби була 
потреба оголосити дефолт, то це вар-
то було б зробити в березні і спокійно 
починати працювати, як Греція та інші 
країни. Нині ж потрібно виходити з 
того, що є. 

К
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КІНОНОВИНИ

П’ЯТНИЦЯ
13 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

16.45, 19.30, 04.10 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.25 Д/с «Сліпа»
13.55, 14.50, 15.50, 03.25 
«Сімейні мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
20.20 «Сказочная Русь 2015»
21.00 «Вечірній Київ »
22.50 «Світське життя»
23.50 Х/Ф «ФІЛОМЕНА»
01.35 Х/Ф «ОБ’ЄКТ МОГО 
БАЖАННЯ»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Людмила»
14.40 «Судові справи»
15.35, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.45 «Чорне дзеркало»
23.30, 03.50 Т/с «Шулер»
01.35 Х/Ф «П’ЯТНИЦЯ 13»
03.10 Д/с «Дика Америка»

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05 Зірка YouTube
10.30, 13.10 Т/с «Зниклі»
14.50, 16.15 Т/с «Операція 
«Горгона»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Лісник»
23.10 Х/Ф «УБИВЦЯ»
01.10 Х/Ф «УБИВСТВО ЗА 
РОЗКЛАДОМ»
02.45 Х/Ф «ТОЙ, ЩО ЗНОВУ 
ВИГАНЯЄ»

05.55 Х/Ф «АЕЛІТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ ДО ЧОЛОВІКІВ»
07.20 Х/Ф «ВАС ЧЕКАЄ 
ГРОМАДЯНКА НІКАНОРОВА»
09.00 «Зіркове життя. Мій син 
особливий»
09.55 Х/Ф «ІНШЕ ОБЛИЧЧЯ»
11.45 Х/Ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.10 «Зіркове життя. Кохання, 
перевірене відстанню»
20.05 Х/Ф «ЦЕ МІЙ СОБАКА»
22.35 Х/Ф «МІЛЬЙОНЕР»
00.50 Х/Ф «ОСІННІЙ 
МАРАФОН»
02.25 Нічний ефір

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 
Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.05, 16.30 Д/ф
11.00, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.20 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Як це?
14.20 Віра. Надія. Любов
15.10 Театральні сезони
15.45 Euronews
16.00 Світло
17.05 Європейський стадіон 
культури (ч.1)
18.15 Новини. Світ
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Біатлон. Кубок світу. 
Індивідуальна гонка (чол.)
04.10 Х/Ф «МЕЛАНХОЛІЙНИЙ 
ВАЛЬС»

06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Кордон. Тайговий 
роман»
12.05 Х/Ф «АЗІАТ»
14.20 «Відеобімба»
16.30 Т/с «Ментівські війни-6»
19.00 Х/Ф «ВТІКАЧІ»
21.30 «Буде бій». Всесвітня серія 
Боксу WSB: Desert Hawks (Алжир) 
- Ukraine Otamans (Україна)
00.10 Т/с «Спартак. Війна 
проклятих»
01.55 Х/Ф «МОСКАЛЬ-
ЧАРІВНИК»

07.40, 13.30 Смертельний двобій
08.30 Вражаючі кадри
09.20, 18.30 У пошуках скарбів
10.10, 22.40 Синя безодня
11.00 Тварини: творці історії
11.50, 21.50 Шукачі 
неприємностей
12.40, 13.10, 17.40, 18.10 
Скарби зі звалища
14.20 Останні дні Гітлера
16.00, 21.00 Паразити. 
Вторгнення
16.50 Сила тварин
19.20 Секретні території
20.10 Д/ф
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 Полювання на вбивць
01.20 Шокуючі кадри

06.15, 13.00, 15.25, 17.10, 21.00 
Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.30, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Квиток на двох»
11.50, 19.45, 02.15 «Говорить 
Україна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Операція «Ляльковод»
03.20 Таємниці зірок

05.30 Телемагазин
05.35 Служба розшуку дітей
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Т/с «Метод Лаврової»
10.10 Серця трьох
14.20, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «СВЕКРУХА-МОНСТР»
23.00 Х/Ф «ВЕСІЛЬНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»
01.05 Х/Ф «П’ЯТЬ НАРЕЧЕНИХ»
02.40 Т/с «Пліткарка-5»

СУБОТА
14 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

07.10, 19.30 «ТСН»
08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 М/ф «Маша і ведмідь»
09.25 «Світське життя»
10.25, 02.05 Х/Ф «КРАСУНЧИК»
14.25 «Вечірній Київ »
16.15, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка »
20.15 «Українські сенсації»
23.15 Концерт гурту ТІК «Люби 
ти Україну»
00.25 Х/Ф «ЛУКАС»
05.05 Телемагазин

06.30 «Мультфільм»
06.55, 20.00 «Подробиці»
07.40 Д/ф
08.45 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «ПРИМОРСЬКИЙ 
БУЛЬВАР»
12.30 Т/с «Сільський романс»
16.10 Х/Ф «БУДИНОК ДЛЯ 
ДВОХ»
18.05, 20.30 Т/с «Я все подолаю»
22.25 Т/с «Друге дихання»
01.30 Х/Ф «ДІВЧАТА МРІЇ»

06.50, 03.10 Х/Ф «БЕТМЕН 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ»
09.00 Спецназ
10.00 Дістало!
10.55 Громадянська оборона
11.55 Інсайдер
13.05 Т/с «Без права на момилку»
17.05, 20.05 Т/с «Туман-2»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
21.45 Х/Ф «ХАННА»
23.45 Х/Ф «УБИВЦЯ»
01.40 Х/Ф «КОДОВА НАЗВА 
«ДЖЕРОНІМО»

08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.55 Х/Ф «ЗА ДВОМА 
ЗАЙЦЯМИ»
12.15 Х/Ф «МІЛЬЙОНЕР»
14.20 Х/Ф «ЦЕ МІЙ СОБАКА»
16.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
18.00 Х/Ф «ЖІНОЧЕ ЦАРСТВО»
21.40 Х/Ф «ІНШЕ ОБЛИЧЧЯ»
23.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
01.15 Х/Ф «ПО ГОЛОВНІЙ 
ВУЛИЦІ З ОРКЕСТРОМ»

06.20 Від першої особи. Підсумки
07.35 На слуху. Підсумки
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15 Перша студія
10.10 Зроблено в Європі
10.30 Подорожуй першим
11.00 Книга ua
11.45 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
12.10, 02.20 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (жінки)
13.40 Світло
14.10 В гостях у Д.Гордона
15.10 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (чоловіки)
16.45 Чоловічий клуб. Бокс
17.45 Чоловічий клуб
18.20, 03.45 Д/ф
18.55 Х/Ф «ПО СИГАРЕТИ»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 День янгола
00.00 Концерт В.Павліка 
«Приречений на любов»

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Т/с «Бігти!»
18.00 Х/Ф «ПОМСТА БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧІ»
20.00 Х/Ф «ПЕТЛЯ»
22.00 Х/Ф «ПРОРОК»
00.00 Х/Ф «ТАЄМНИЦЯ 
ОРДЕНУ»
01.50 Х/Ф «КАРПАТСЬКЕ 
ЗОЛОТО»

06.00 У пошуках істини
07.40 Танки. Великі битви
09.20, 21.30 Охоронці Гітлера
13.00 Синя безодня
16.00 У пошуках скарбів
18.50 Дива Всесвіту
20.30 НЛО з минулого
00.30 Таємниці слідства
02.00 Полювання на вбивць
02.40 Путівка до пекла

06.10, 07.10, 00.00 Т/с «Безцінне 
кохання»
07.00, 15.00, 19.00, 04.45 Події
10.00 Зоряний шлях. Дайджест
11.00 Т/с «Князівна з хрущовки»
15.20 Х/Ф «СЕРЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
17.25, 19.40 Т/с «Життя 
розсудить»
22.00 Т/с «Синя борода»
03.20, 05.25 Т/с «Операція 
«Ляльковод»

08.05 М/с «Монстри проти 
прибульців»
09.55 М/с «Історії Тома і Джеррі»
12.50 Т/с «СашаТаня»
16.35 Х/Ф «ТУРЕЦЬКИЙ ДЛЯ 
ПОЧАТКІВЦІВ»
18.45 Х/Ф «МИЛАШКА»
20.40 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНА 
ЛЮБОВ»
22.30 Х/Ф «ЧОЛОВІК З 
ГАРАНТІЄЮ»
00.05 Х/Ф «ЛЮБОВ ПІД 
ПРИКРИТТЯМ»
02.05 Т/с «Пліткарка-5»

НЕДІЛЯ
15 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

09.00 «Лото-забава»
10.05 «ТСН»
10.50 «Світ навиворіт»
11.50 М/ф «Ескімоска - 2»
11.55 «Маша і ведмідь» 1
12.20 «Поверніть мені красу»
13.45 «Мультибарбара»
14.55 Т/с «Сімейний бізнес»
18.30 «Українські сенсації»
19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти - 2»
23.30 Х/Ф «СУРОГАТИ»
01.05 Х/Ф «ЛЮДИНА З 
КІНОАПАРАТОМ»

06.25 Х/Ф «ПРИМОРСЬКИЙ 
БУЛЬВАР»
08.40 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
11.00 Х/Ф «БУДИНОК ДЛЯ 
ДВОХ»
12.55 Т/с «Любов у спадок»
20.00, 04.55 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Друге дихання»
01.05 Т/с «Я все подолаю»
04.15 Д/с «Дика Америка»

05.20, 12.45 Факти
05.50 Х/Ф «БЕТМЕН НАЗАВЖДИ»
07.50 Зірка YouTube
09.15 Дивитись усім!
11.15, 13.00 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «РОБОКОП»
22.10 Х/Ф «РОБОКОП-2»
00.25 Х/Ф «РОБОКОП-3»
02.05 Х/Ф «УБИВСТВО ЗА 
РОЗКЛАДОМ»
03.40 Х/Ф «ТОЙ, ЩО ЗНОВУ 
ВИГАНЯЄ»

07.10 Х/Ф «ДІТИ ПОНЕДІЛКА»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдані»
11.55 Х/Ф «ЖІНОЧЕ ЦАРСТВО»
15.20 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.30 «Один за всіх»
21.40 «Детектор брехні 7»
22.40 «Я соромлюсь свого тіла 2»
00.30 Х/Ф «ЩЕ РАЗ ПРО 
КОХАННЯ»
02.10 Нічний ефір

08.30, 23.00 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.05 Як це?
09.40 Хто в домі хазяїн?
10.00 Школа Мері Поппінс
10.20 Хочу бути
11.00 Подорожуй першим
11.35 Фольк-music
12.40 Православний вісник
13.10 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета (жінки)
14.50 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
15.25 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета (чоловіки)
17.15 Театральні сезони
17.45 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
«Ольборг» (Ольборг, Данія) - 
«Мотор» (Запоріжжя, Україна)
19.45 Європейський стадіон 
культури (ч.2)
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.10 Д/ф
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.30 Концерт В.Павліка 
«Приречений на любов»
01.20 Музичне турне

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 Х/Ф «ПОМСТА БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧІ»
15.00 Х/Ф «ПЕТЛЯ»
17.00 Т/с «Чужий»
01.00 Х/Ф «ВТІКАЧІ»
02.25 Х/Ф «КАМІННА ДУША»

06.00 У пошуках істини

07.40 Дива Всесвіту

09.20 НЛО з минулого

10.10, 21.30 Охоронці Гітлера

13.00 Синя безодня

16.00 У пошуках скарбів

18.50, 19.40, 20.30 Д/ф

01.20 Танки. Великі битви

02.40 В очікуванні кінця світу

07.00 Події

07.40 Т/с «Життя розсудить»

11.20 Т/с «Рік у Тоскані»

19.00, 03.20 Події тижня з 

Олегом Панютою

20.00 Т/с «Князівна з хрущовки»

23.50 Х/Ф «СЕРЦЕ БЕЗ ЗАМКА»

01.45, 04.15 Т/с «Операція 

«Ляльковод»

08.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
09.50 Х/Ф «НЕСТЕРПНІ БОСИ»
11.55 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНА 
ЛЮБОВ»
13.45 Х/Ф «СЕРЦЕЇДКИ»
16.30 Х/Ф «ВЕСІЛЬНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»
18.40 Х/Ф «СВЕКРУХА-
МОНСТР»
20.40 Х/Ф «ОЦЕ ЛЮБОВ»
22.45 Х/Ф «МРІЯТИ НЕ 
ШКІДЛИВО»
00.30 Х/Ф «СТРІТРЕЙСЕРИ»
02.20 Т/с «Пліткарка-5»

ЕММА УОТСОН 
СТАНЕ 
КРАСУНЕЮ
navsi100.com

Відома голлівудська актор-
ка Емма Уотстон отрима-

ла нову роль. Цього разу це 
не скандальний фільм, проте 
він буде не менш очікуваним. 
Компанія «Disney» запускає 
екранізацію популярного 
мультфільму «Красуня і чудовисько». І Емма, звісно, 
зіграє роль красуні Бель. Виявляється, це була її давня 
майже дитяча мрія.

Про це повідомила сама акторка на своїй персо-
нальній сторінці у соціальній мережі «Facebook». 

«Нарешті можу розповісти вам про це: я виконаю 
роль Бель у новому фільмі «Disney»! Я обожнювала цю 
казку в дитинстві і тепер я просто у захваті від того, 
що буду танцювати під «Be Our Guest» і навіть співати 
«Something Th ere». Схоже, саме час для уроків вокалу!» 
– написала Емма.

Над фільмом будуть працювати такі імениті спеці-
алісти, як Стівен Чбоскі, який вже працював з Еммою 
у фільмі «Як добре бути тихонею», а режисером ста-
не Білл Кондон, відомий такими стрічками, як «П’ята 
влада» і «Дівчата мрії». 

Варто зазначити, що Емма вже давно мріяла про 
цю роль. Вона навіть збиралася зіграти Белль у екрані-
зації «Warner», проте режисер проекту сам відмовився 
від її роботи. А потім знімання відклали на невизна-
чений термін.

ДЖОННІ ДЕПП НАРЕШТІ 
ОПИНИТЬСЯ БІЛЯ ВІВТАРЯ?  
Tablo ID

Подейкують, американський актор Джонні Депп та 
його обраниця, зірка «Ромового щоденника» Ам-

бер Хьорд нарешті одружаться. Весілля святкуватимуть 
7-8 лютого. Як повідомляють джерела «New York Post», 
це буде на приватному острові Деппа на Багамах.

Гостей Депп і Хьорд скликають небагато. Запрошено 
півсотні людей, зокрема родичі пари та діти Джонні від 
Ванесси Параді – 15-річна Лілі-Роуз та 12-річний Джек.

Гостей поселять на яхті Деппа, що пришвартована 
коло острова. 28-річна наречена в свій великий день 
надягне сукню від Стелли МакКартні.

Як зазначає інформатор, початок лютого було об-
рано, бо це єдине вікно в графіках Деппа та Хьорд, яке 
нарешті збіглося.

«Вона знімається в фільмі у Лондоні, а він готуєть-
ся зніматися в наступних «Піратах Карибського моря» 
в Австралії. Тож це єдиний час, коли всі можуть зібра-
тися», – пояснило джерело.

Острів Джонні придбав у 2004 році. Дістатися до 
нього можна лише човном або гелікоптером. Наскіль-
ки відомо виданню, там є шість пляжів, які власник 
назвав на честь своїх дітей, тодішньої цивільної дру-
жини Параді, друга-письменника Хантера Томпсона та 
актора Марлона Брандо.

Нагадаємо, подейкували, ще один пляж зветься на 
честь Амбер. Як відомо, подейкували, що Депп і Хьорд 
уже встигли потай одружитися. Також пліткували, що 
весілля було на межі зриву через пиятику 51-річного 
нареченого.

НОВЕ ОБЛИЧЧЯ 
ІНДІАНИ ДЖОНСА 
navsi100.com

У ролі чарівного мисливця за пригодами та артефак-
тами ми довгий час спостерігали Харісона Форда. 

Проте «Disney» вирішила відкрити новий проект, в 
якому роль Індіани Джонса зіграє не менш симпатич-
ний Кріс Претт, якого ми бачили у фільмі «Вартові га-
лактики».

Так, на жаль, наші улюблені герої безсмертні, а ось 
актори не завжди можуть повернутися в свої старі 
образи. Саме тому новим Індіаною стане Кріс Претт. 
Звісно, ця новина трішки засмучує, проте новий актор 
зможе по-іншому розкрити старого доброго мислив-
ця. До того ж, за чутками, дотепного професора Джон-
са може зіграти Роберт Паттісон.
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

BRUTTO ВЕЗЕ ДО ЛУЦЬКА 
РЕВОЛЮЦІЙНУ МУЗИКУ
Білоруський гурт «BRUTTO» вперше 
виступить у Луцьку. У спортивно-
оздоровчому комплексі «Адреналін Сіті» 
музиканти презентують дебютний студійний 
альбом й нові сингли.
Лідер уже неіснуючої групи «Ляпис Трубецкой» Сергій 
Міхалок познайомить своїх волинських шанувальників із 
новою командою в рамках всеукраїнського туру. 
Концерт відбудеться 11 лютого, початок о 19:00. Вартість 
квитків – 120 гривень, їх можна придбати як у комплексі 
«Адреналін Сіті» (вул. Карбишева, 1), так і на сайті concert.ua. 
Довідки за телефонами: (0332) 787-220, 096-222-00-22.

ЛЮБИТЕЛІВ ГУМОРУ 
КЛИЧУТЬ НА 
«КУБОК ЛЮБАРТА»
У Луцьку вже вп’яте пройде всеукраїнський турнір 
команд КВН «Кубок Любарта 2015». Дійство відбудеться 
13 лютого в Палаці учнівської молоді (вул. Шопена, 18). 
Зіграють команди: «Візбаден» (Чернівці), «Отдихаєм вмєстє» 
(Хмельницький), «Наш формат» (Кам’янець-Подільський), 
«Перша сільська збірна».
Початок турніру о 18:30, вартість квитків – 50-60 гривень. 
Квитки можна придбати в касі облмуздрамтеатру (вівторок-
неділя з 13:00 до 19:00) або замовити за телефонами: 
(066) 435-67-88, (0332) 72-54-60.

У ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ 
ЛУЧАНАМ 
СПІВАТИМЕ МЕРІ
У День Валентина до Луцька приїде 
популярний український гурт «МЕРІ». 
Цього дня музиканти розважатимуть 
публіку пабу «ЛучеSк». 
Саме так відтепер називається кафе-
бар «У Миколи» (вул. Крилова, 
1), що наприкінці січня отримав 
нове дихання. Усіх шанувальників 
запального гурту «МЕРІ» запрошують 
до пабу «ЛучеSк» 14 лютого, початок 
о 20:00. Квитки коштуватимуть 
50 гривень напередодні, а в день 
концерту – 100 гривень. Деталі за 
телефоном: 099 540 55 35.

АФІША

Сергій МАРТИНЮК

«ВЕЛИКІ ОЧІ» 
(США, 2014)
Режисер: Тім Бертон
Великий казкар та кіношний 

шибайголова з витонченим чор-
ним гумором та уявою напівгенія/
напівбожевільного Тім Бертон 
зробив чи не «найприземленіше» 
видиво у своїй фільмографії. І це 
не мінус, абсолютно навпаки. Ре-
альна історія витоків поп-арту на 
тлі драматичного життя Маргарет 
Кін – жінки, матері, дружини та 
непересічної художниці з тонким 
відчуттям світу та себе в ньому. Іс-
торія, яка забирає з перших хвилин 
і не відпускає до фінальних титрів. 
Такі фільми виходять далеко за рамки власне біографічних історій 
людей, які творили історію… Це зріз питомо людського у його силі 
та слабкості, величі та ницості. Дивитися потрібно в будь-якому 
випадку, художник ти, музикант, продавець в супермаркеті чи во-
дій таксі. Рухатися в напрямку ЛЮДИНИ ніколи не пізно!

«ТЕМНА ДОЛИНА» 
(Австрія, Німеччина, 2014)
Режисер: Андреас Прохаска
Ніколи не любив вестерни, але 

коли критики в один голос гово-
рять, що перед вами найнудніший 
в історії кіно вестерн, я просто не 
міг пройти повз… І не прогадав – 
засніжені Альпи, Богом забута до-
лина, в якій лежить невелике село, 
раптовий гість, який заїжджає 
туди нібито фотографувати ши-
карну природу, і серія вбивств, які 
сколихують розмірене життя по-
селення й оголюють його страшні 
та болючі рани.  Сем Райлі на ви-
соті, як ніколи оцінив його роль. 
І модні, сучасні саунд-треки, що 
роблять стрічку ще концептуальнішою. Раджу всім поціновувачам 
якісного гостросюжетного кіно!

«ЗІРКА» 
(РФ, 2014)
Режисер: Анна Мєлікян 
Авторське кіно в Росії, яке не-

погано почувається, активно сти-
мулюючись фінансово з державної 
казни, все певніше і певніше заявляє 
про свою концептуальність, хай там 
хто і що  каже, з огляду на події, які 
зараз відбуваються на сході України. 
Поміж «дурнем» та «левіафаном» є 
ще чимало добротних фільмів, один 
з яких – «Зірка» – викликає якщо не 
щире захоплення, то точно непід-
робний інтерес у процесі перегляду. 
Бідове життя звичайної дівчинки, 
яка пробує стати зіркою… Кастин-
ги, підробітки, які йдуть на операції 
зі збільшення грудей, губ, зменшення вух… – і важко сказати, де 
тут закінчується божевілля і починається жертовна віра у свою 
мрію. Інші персонажі, які доповнюють цю трешову майже мело-
драматичну історію, не менш концептуальні: світська левиця, яка 
в один момент втрачає все… син багатія, який змушений видавати 
себе за злодія, бо любов зла… Альмодовару сподобалося б. І вам 
раджу оцінити! 

«ПОЛІТ 
НАВІГАТОРА» 
(США, Норвегія, 1986)
Режисер: Рендал Клайзер 
А от фантастику 80-х я завжди 

любив з її наївністю та низькобю-
джетними спецефектами. Особли-
во, якщо ця фантастика родом з 
дитинства, а не побачена вже в до-
рослому віці. Історія безвісти зни-
клого хлопчика, якого знайшли у 
майбутньому… Весь цей час він був 
на інопланетній тарілці й тепер йому 
потрібно розрулити ці часові колізії, 
сівши за штурвал інопланетного 
апарата. Приємне кіно з гарним сю-
жетом та естетикою 80-х. Хто в темі, 
той радо повернеться на 90 хвилин у 
часи дитинства. Можна!  
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станнім часом кінематограф так і 
норовить увірватися на кухню. І деяким 
стрічкам це вдається так смачно, що 

просто-таки не встояти. 

От і я нещодавно піддалася на кіношно-
кулінарну провокацію, вирішивши подивитися 
новинку року минулого – фільм «Прянощі і при-
страсті». І вже з перших хвилин збагнула: після-
смак видасться приємним. 

Стрічку знято за мотивами роману «Шлях 
дорогою у сто кроків» Річарда Мораіса. Перед 
глядачем – кулінарний поєдинок французької та 
індійської кухонь, зрежисований талановитим 
шведом Лассе Хальстрьомом. Тим самим режи-
сером, який свого часу потішив кінолюбителів 

такими хітами, як «Хатіко» (2009), «Шоколад» 
(2000), «Що гнітить Гілберта Грейпа» (1993). 

Сім’я індійських емігрантів, яких доля заки-
нула у маленьке містечко в Провансі, вирішує 
відкрити кафе зі східною кухнею. І якраз навпро-
ти знаменитого на всю околицю ресторану «Пла-
куча верба», бастіону французьких кулінарних 
традицій, господиня якого, мадам Малорі, над 
усе пишається тим, що її заклад удостоєно зірки 
в каталозі «Мішлен». Спочатку мадам Малорі не 
приховує своєї огиди до галасливих сусідів і їхніх 
екзотичних звичок, але поступово війна за клі-
єнтів між двома ресторанами змінюється хитким 
перемир’ям. А надто, коли з’ясовується, що юний 
кухар-емігрант Хассан є володарем досконалого 
смаку, і рецепти французької кухні підкоряють-
ся йому так само легко, як і секрети індійських 
прянощів. 

Головний герой розмазує дивні субстанції по 
тарілці, немов Пікассо, вимальовуючи свій ше-
девр. Поверх цього фундаменту викладає химер-
ні гербарії з листочків і споруджує скульптури з 

їстівних витребеньок. Заглянеш у таку кухню – і 
до музею не ходи. 

Лассе Хальстрьом – лише перша складова ве-
ликого і вдалого рецепту творення цієї смачної 
кінокартинки. Другий важливий інгредієнт – сту-
дія «DreamWorks». Кіно направду схоже на розі-
граний живими акторами анімаційний фільм. 
Комічні сільські будиночки на зелених галявинах, 
пагорби й долини, мов намальовані для мультика 
про Міккі, гра світла, салюти і феєрверки, коло-
ритний головний герой, що немов зійшов з кадрів 
«Алладдіна», чорнява красуня з великими очима, 
гідна місця в пантеоні принцес «Disney», буркот-
ливий тато, вилитий Карл Фредріксен, ну і, звіс-
но, Стервелла, манірна і зарозуміла. Якби «Пря-
нощі і пристрасті» були мультиком, то кіномани 
в один голос назвали б його диснеївським плагі-
атом, але з реальними акторами, та ще й такими 
талановитими, завдяки чому фільм дивишся на 
одному диханні. 

Заради справедливості треба сказати, що 
Хальстрьом не зраджує своєї традиції – «розважа-

ючи, повчай» – і ненав’язливо й легко піднімає 
кілька традиційно актуальних проблем. Тут і 
відданість родині, і вірність, і слідування за мрі-
єю. Знайшлося у фільмі місце навіть настільки 
суперечливим і тонким темам, як ставлення до 
мігрантів, неприйняття чужої культури, навіть 
екстремізм. Благо, режисер витончено балансує 
десь посередині, догоджаючи у такий спосіб і 
«аборигенам», і «чужакам». 

Фільм узагалі видався на диво багатонаціо-
нальним: американці за допомогою інвесторів з 
ОАЕ зняли кіно про індусів у Франції з британ-
ською зіркою у головній ролі силами шведсько-
го постановника. Для повноти картини браку-
вало тільки російського лиходія, але обійшлося 
без нього. 

«Прянощі і пристрасті» обходяться без яко-
гось явного вияву зла, герої тут протистоять 
в основному стереотипам, забобонам, нерозу-
мінню один одного, власному боягузтву й не-
певності, почуттям зрештою. Від цього фільм 
виходить легким, як ранковий омлет, ніжним, 
як голуб у трюфельному соусі, і повітряним, як 
збиті вершки на десерті. Смачного перегляду! 
Апетит гарантовано!

КОЛИ КУХНЯ ПОТРЕБУЄ КОЛИ КУХНЯ ПОТРЕБУЄ 
НЕ МЕНШЕ ПРИСТРАСТІ, НЕ МЕНШЕ ПРИСТРАСТІ, 

АНІЖ ЛЮБОВАНІЖ ЛЮБОВ
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Одна з останніх світлин Андрія 
Кузьменка для календаря «12 музик». 
Таким ми запам’ятаємо його завдяки 
фотографу Олені Божко і її проекту. 
Кузьма обрав для себе лютий.

ХРОНІКЕР

КУЗЬМА СКРЯБІН:  
«НЕ ХОЧУ«НЕ ХОЧУ  

ВДОСКОНАЛЮВАТИ ВДОСКОНАЛЮВАТИ 
БОГА…»БОГА…»

Андрій Вікторович Кузьменко народився 17 серпня 1968 року в Самборі 
на Львівщині. Опісля його родина переїхала у Новояворівськ, де він починав 
свій творчий шлях. У дитинстві мріяв стати водієм сміттєвоза. Закінчив музичну 
школу з класу фортепіано. За наполяганням батьків вивчився на стоматолога. 
У 1989 році розпочалася 25-річна історія гурту «Скрябін», незмінним лідером 
якого і був Андрій Кузьменко. «Скрябін» є першим україномовним гуртом 
у жанрі альтернативної електроніки. Справжня популярність і визнання до 
Кузьми і його гурту прийшла у 2000-х. Тільки студійних альбомів гурт видав 
два десятки, не кажучи про низку збірок, синглів, реміксів та інших 
проектів. 
Уранці 2 лютого 2015 року музикант трагічно пішов із життя, 
потрапивши в аварію неподалік Кривого Рогу. У Кузьми 
лишилася дружина Світлана і 16-річна донька Марія-Барбара.

Розмовляла Ірина КАЧАН

ез Кузьми, як і без гурту 
«Скрябін», важко уявити 
український шоу-бізнес. 

Тепер доведеться із цим змиритися. 
Доля невблаганна. 
На концертах «Скрябіна» я бувала з 
десяток разів. І щоразу радість була 
такою, ніби вперше. Кузьма був тим 
єдиним із відомих музикантів, у кого 
мені довелося найчастіше брати 
інтерв’ю. І щоразу то було цікаво. Він 
не запам’ятовував імені, але пам’ятав 
обличчя і завжди зізнавався у цьому.
Перечитуючи свої інтерв’ю з 
Кузьмою, мені захотілося поділитися 
цим із читачами «Хронік Любарта». 
Востаннє ми з ним говорили 
минулоріч в липні у Тернополі. І тоді 
на завершення розмови він сказав 
мені дуже вдумливо і серйозно, що 
не хоче вдосконалювати Бога. 

«ХОЧУ ЗАТРИМАТИСЯ 
НА ПОЗНАЧЦІ 45 РОКІВ»

– Цьогоріч тобі виповнилося 45. 
Як змінили Кузьму прожиті роки?

– Я не святкував своє 45-річчя. 
Останні років 15 взагалі уникаю свого 
дня народження. Звісно, я змінився. 
Але точно знаю, шо зараз мені ком-
фортніше, ніж 20 років тому. Бо тоді 
я не знав, шо хочу від життя. А зараз 
чітко знаю. Якби колись, у молодості, 
мені дали машину часу, я не знав би, 
де хочу затриматися. А зараз точно 
знаю: у 45. 

– Мені 26, тобі 45. Але язик не по-
вертається звертатися на ви…

– Та ти шо! Молодець! А мене 
польське радіо того навчило. Поля-
ки мають такий європейський спосіб 
спілкування. Вони ніколи не назива-
ють на ви. Або через пан, або на ти. І я 
до того привик. І коли тебе називають 
Андрієм Вікторовичем, то ти себе від-
чуваєш таким собі головою колгоспу. 
Я не люблю того. 

– Напередодні твого 45-го дня 
народження «Скрябін» виступив на 
фестивалі «Бандерштат» в Луцьку. 
Тоді ти зізнався публіці, що таке ба-
чиш вперше. Це правда?

– То був безпрецедентний фес-
тиваль. Якшо чесно, я такого ше не 
бачив ніде, шоб народ так відривався 
без алкоголю. То був справжній вул-
кан. Думаю, шо безалкогольний фес-
тиваль має свою ідею, яка сильніша 
за посилом. Коли ти випив, тобі легше 
розкритися, висловити свої емоції. А 
коли ти тверезий, тебе мусить торкну-
ти якась ідея. Якшо ідеї нема, ти будеш 
стояти і чекати її. Якшо ти її не отри-
маєш, то постоїш до кінця і врешті 
підеш. А на «Бандерштаті» всьо руха-
лося. Значить, ті люди отримали ідею, 
з тою ідеєю прийшли туди. Обожнюю 
ідейних людей. 

«БОЖЕНЬКА І ДОЛЯ 
ЗРОБИЛИ МЕНЕ 
НОРМАЛЬНИМ ЧУВАКОМ»

– Про щось у своєму житті шко-
дуєш?

– Ні за шо. Не варто шкодувати, 
бо якби навіть існувала машина часу і 
можна було шось змінити, то не факт, 
шо сьогодні було б так, як є. Значить, 
Боженька і доля зробили всьо так, як 
то мало бути. Я мав з’їсти стільки гім-
на, я мав зробити стільки помилок, я 

мав зустріти стільки кльових людей, 
шоби зробити певні висновки, шоби 
стати таким, як я є сьогодні. А сьогодні 
я нарешті став нормальним чуваком. 

– Заради слави довелося чимось 
пожертвувати?

– Напевно, нічим. Колись я дуже 
хотів отієї слави, шоби було навколо 
багато гарних дівчат і того всього. Був 
такий ідіотський період, але він три-
вав до 30 років. І нічого не відбувало-
ся. Виявилося, шо для того, аби шось 
з’явилося в житті, треба важко пахати. 
А коли ти пашеш, то в тебе нема часу 
на такі примітивні речі, як сидіти, ви-
тріщатися у вікно і мріяти. Хоча, зна-
єш… Я пожертвував десятьма роками 
бездіяльності. Бо перші десять років – 
то були такі плєвкі в нікуда.  Так, в тій 
музиці було раціональне зерно, але ми 
нічого не робили, аби то розвинути. 
То був півфабрикат. 

– Який концерт за усе твоє 
творче життя можна назвати най-
пам’ятнішим?

– В Америці для колумбійців. Ми 
приїхали грати, але не знали, для кого. 
І за п’ять хвилин до концерту нам 
чувак сказав: «Ти знаєш, ми віддає-
мо свого сина-дебіла в колумбійську 
сім’ю». У них там направду культ сім’ї. 
Шоб вони його взяли в рамки. А хлоп 
поводиться недостойно. І каже: «Тут, 
в залі, 97 процентів колумбійців, десь 
два проценти людей з Росії і, може, 
троє людей з України, які вас знають». 
І ми виходимо на сцену, ніхто не знає 
нас, нікого не знаємо ми. Ну, і тут не 
спрацювала ідея луцького безалко-
гольного фесту. Кажу: «Хлопці, ми 
мусимо вмазати по стакану віскі, тому 
шо есперанто не включиться ніяк». І 
ті всі колумбійці з білими від кокаїну 
носами і з пістолетами в штанях роз-

важалися. Після того концерту мені 
вже нічого не страшно.

– Яким ти бачиш «Скрябіна» ро-
ків за 10? 

– Я його завтра вже не бачу, а то за 
10 років. Не люблю забігати наперед.

«НА СХОДІ КЛЬОВІ ЛЮДИ, 
І ВОНИ НЕ ВИННІ»

– У тебе ніколи не виникало ба-
жання поїхати назавше за кордон, 
жити і працювати там?

– Ну, як тобі сказати. Якшо вини-
кало б, я вже звалив би. Я собі так підо-
зрюю, шо, по-перше, я там нікому не 
потрібний. І звикся з тою думкою, шо 
її не має бути, шо вона не має появля-
тися. Але перспективи в України дуже 
сумнівні. Мене давить жаба, коли я 
чую, шо в Грузії полегшили візовий 
режим. Там зміни, там зміни. Молдову 
приймають вже там в ЄС через скіль-
кись років, уявляєш? І особливо, коли 
ти приїжджаєш на схід України, то ти 
розумієш, шо ту руїну ми просто не 
піднімемо. Ті люди не винні. Там дуже 
кльовий народ, на сході, живе. Просто 
як все було. Вони висмоктали ті над-
ра: вугіль, нафту, металургію. Насрали 
величезні купи, які просто неможливо 
з лиця землі якось забрати. Воно має 
вигляд, як марсіанський ландшафт, 
екології ноль. І там в тому всьому ше 
живуть люди. Ми он вчора зранку з 
Луганська виїхали на машині. То було 
400 кілометрів бездоріжжя. Луганськ, 
Донецьк... Там дороги просто нема. З 
Дніпропетровська до Донецька про-
сто нема дороги. Там хіба-от на танку. 

– А де найкращі дороги в Україні?
– А нема такого, шо прямо в 

якійсь області найкращі. Є там чо-
тири нормальні дороги: Харків-
Дніпропетровськ – кусок автоба-

на, Київ-Чернігів – кусок автобана, 
Нововолинськ-Рівне – кусок автобана. 
До Луцька кусок є. Потім, по-моєму, 
десь у бік Чопа. Але вона тої зими тоже 
зійшла, та дорога, її нема.

– Тобі доводиться спілкуватися з 
багатьма людьми. Чи запам’ятовуєш 
їх? Імена, обличчя або ще якісь дета-
лі знайомства? 

– Обличчя запам’ятовую. Якшо ба-
чив небагато разів у житті, то обличчя 
запам’ятовується чітко дуже, а от ім’я 
можу забути. 

– Чи є люди, з якими доводилось 
працювати, але вони тобі дуже не 
подобаються? І за що люди можуть 
тобі не подобатися?

– Є пара речей, які мене напря-
гають: хамство, бездушність, на-
в’язливість. Ті люди просто-напросто 
вибувають з телефонної книжки. Я їх 
стираю і ніколи більше не дзвоню.

«Я ЗАЙШОВ У ПЕРУКАРНЮ, 
А ЧУВІХА В ОБМОРОК 
УПАЛА»

– А яким є образ ідеальної жінки 
для тебе?

– Вона спить зліва від мене вже 
років 20. Не буду вдаватися в харак-
теристики. Мусить бути комплекс 
краси з красою інтелекту. Якшо нема 
того зв’язку, вони окремо не лабають. 
Тобто проходить якийсь час – і тобі 
хочеться другого. Якшо жінка дуже 
розумна, але страшна, то воно тоже 
напрягає за якийсь час. Якшо дуже 
красива, але дуб-дєрєво, то воно на-
доїдає через п’ять хвилин.

– У тебе роками одна й та ж зачіс-
ка, тільки різниться довжиною. Коли 
відчуваєш, що треба стригтися?

– Часом проїжджаю повз перукар-

ню, згадую, шо вже було б треба під-
стригтися, то заходжу туди. Остання 
була у Львові. Я зайшов у перукарню, 
а чувіха в обморок упала. 

– То у тебе нема власного перука-
ря?

– Та то до сраки!
– Як одягався років двадцять 

тому? З усмішкою, мабуть, пригаду-
ється колишній стиль?

– Рагуль ше той був! Завал! Страш-
ний рагуль! Були у мене колись такі 
смішні гамноступи. То такі чоботи, 
які на вигляд були, ніби їх надули. А 
ще носив якісь такі в’язані светри до 
колін. Але то було пов’язано з групою 
«Th e Cure», тому шо їхній вокаліст Ро-
берт Сміт ходив у таких блюзках до 
колін. А блюзок не було, і мама в’язала 
такі довгі кофти. Дуже рагульний 
мали вигляд.

– А у школі яким себе пам’я таєш?
– У школі був панк-рок. Ми слуха-

ли поляків, польське радіо, дивилися 
тєлік. Пам’ятаю, як дістав страшних 
піз**лєй від свого тата, коли взяв його 
спєцовку. Така була чорна кльова 
куртка. І на спині написав назву своєї 
першої групи «Ланцюгова реакція».

– Батько сварив?
– Та ти шо! Він мене вирубив, по-

моєму, перший раз у житті. Він ту 
куртку потім забрав. Пробував ацето-
ном змивати, але зіпсув тільки прикид 
мені.

– Зараз спостерігається нова хви-
ля популярності татуювання. Чому у 
тебе досі нема?

– Я просто уявляю себе у 80 років, 
як то всьо почне висіти. І те татуюван-
ня буде подібне, ніби на тебе насрала 
ворона. Для чого воно мені? Не хочу 
вдосконалювати Бога.

– Кузьма, який він – той танець 
пінгвіна? 

– Я бачив його нарешті реальний. 
І коли ми писали пісню «Танець пінг-
віна», не підозрював, як танцює пінг-
він. Але я підозрював, шо то є життя 
людини, як танець пінгвіна. Шо він 
такий кострубатий, смішний і часто 
принизливий, може, навіть. Більшість 
народу проживає ціле своє життя в 
таких умовах, шо хотілося б жити кра-
ще. І получається, шо ти танцюєш той 
танець, а ні до чого так і не дотанцьо-
вуєш.
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Бікфалві арбітру перед спарингом в 
Белеку: «Пане рефері, ми й не таких 
кутакових обігрували»

КОНТРОЛЬНІ МАТЧІ «ВОЛИНІ» 
НА ДРУГОМУ ЗБОРІ В ТУРЕЧЧИНІ
11 лютого – «Насаф» (Узбекистан)
14 лютого – ОФК (Сербія)
17 лютого – «Астана» (Казахстан)
19 лютого – «Алашкерт» (Вірменія)
21 лютого – «Саксан» (Молдова)

БЕЗ НОВИХ ОБЛИЧБЕЗ НОВИХ ОБЛИЧ

ВОЛЕЙБОЛ

ВОЛИНСЬКЕ ДЕРБІ ЗНОВУ ЗА ЛУЧАНКАМИВОЛИНСЬКЕ ДЕРБІ ЗНОВУ ЗА ЛУЧАНКАМИ

АМПЛІТУДА 
ПЕРШИХ МАТЧІВ – 
42 ОЧКИ!
Назар ТРИКУШ

Дві кардинально різні гри показав луцький 
БК «Волиньбаскет-WOG-Університет» 
проти БК «Дніпро-ДВУФК». У першому 
домашньому поєдинку лучани перемогли 
суперника з 31-очковою різницею! Матч-
відповідь показав, що молода команда ще 
не може грати стабільно – поразка.

«Волиньбаскет-WOG-Університет» – 
«Дніпро-ДВУФК» - 81:50 (22:12, 26:15, 16:6, 
17:17)

Уже в першій чверті волиняни вирвалися 
вперед на 10 очок – 22:12. У такій же тенденції 
пройшли і наступні дві десятихвилинки. Лише 
у завершальній чверті гості зуміли вирівняти 
гру, та кардинально це на її хід і на рахунок не 
вплинуло.

«Зіграли з молодою, але обіграною коман-
дою. Суперник нав’язує боротьбу. Ми довгий 
час не мали ігрової практики, а в матчі з «Дні-
пром» видали дуже цікаві відрізки», – комен-
тує першу зустріч головний тренер волинян 
Дмитро Чайковський.

«Волиньбаскет-WOG-Університет» – 
«Дніпро-ДВУФК» – 73:84 (14:25, 21:19, 13:18, 
25:22)

За ніч з луцькою командою відбулися див-
ні метаморфози. А от гості ретельно провели 
роботу над помилками. «Це дві абсолютно 
протилежні гри. Якщо першу гру ми зіграли в 
свій баскетбол і виграли, то у другій недооці-
нили суперника, – каже луцький баскетболіст 
Олег Рудаков. – А команда-суперник – моло-
дець, покарали нас без шансів».

Не заладилася гра у волинян з першої 
чверті. 11-очковий відрив дніпрян фактично 
поставив хрест на всіх стараннях господарів 
хоча б зрівняти гру. Та у цій бочці дьогтю зна-
йшлася ложка меду. Капітан «Волиньбаскета» 
Дмитро Швагринський, крім того, що став 
снайпером матчу (24 очки), ще й встановив 
особистий рекорд результативності. 

Після обміну перемогами з другою коман-
дою «Дніпра» турнірне становище волинян у 
Вищій лізі не змінилося. З 19 очками «ВБ» за-
лишився на шостій сходинці «турнірки».

Набагато важчі матчі чекають лучан 21-22 
лютого. Тоді вони вдома прийматимуть київ-
ський «Авангард», який зараз на другій схо-
динці чемпіонату.

БАСКЕТБОЛ
Павло ФІЛОНЮК

«Волинь» на кілька днів прибула до Луцька 
з Туреччини, аби перевести подих після 
тренувань від Кварцяного та готуватися 
до збору №2 у Белеку. Додому команда 
повернулася без нових гравців, хоча у 
Туреччині переглядали відразу трьох 
колишніх «карпатівців»: нападника Марусича, 
півзахисника Мартинюка та воротаря 
Ільющенка. Жоден у команді не залишився 
– чи то не підійшов за суто професійними 
якостями, чи не домовилися із зарплатами. 

Крім того, тренерів і футболістів «Волині» 
розсмішив талановитий фейк одного з місцевих 
буцімто спортивних сайтів про перегляд Сергія 
Назаренка. Повідомлення про прибуття екс-
збірника дружно підхопили всі луцькі сайти, а 
потім й українські. Історію не коментувала «Во-
линь», бо й коментувати не було що – ветеран 
українського футболу ні сном ні духом не знав 
про «зацікавлення» клубу. 

На першому зборі «хрестоносці» зіграли чо-
тири з п’яти запланованих поєдинків – спаринг 
із македонським «Вардаром» не відбувся через 
організаційні причини. У двох лучани виграли, 
ще в двох програли. Отже, перелік всіх спарингів 
такий: 

«Нефтчі» (Азербайджан) – «Волинь» 4:3 (Жу-
ніч, Бікфалві, Марусич);

«Сімург» (Азербайджан) – «Волинь» 2:0;
«Волинь» – «Подбескидзє» (Польща) 4:2 (Бік-

фалві – 2, Матей – з пен., Хомченко);
«Волинь» – «Ягодіна» 3:1 (Гуменюк, Бабенко, 

Матей – з пен.).
Як бачимо, погоду в спарингах робили ті ж 

румунські «зірки» лучан Бікфалві та Матей – на 
їхньому рахунку половина з десяти забитих голів 
команди. 

Одна з базових новин для клубного менедж-
менту в ці дні – меседж Ігоря Палиці щодо на-
прямку змін у клубі, який він виголосив під час 
прямого ефіру на «Аверсі» минулої п’ятниці. Пе-
регляд бюджету клубу в бік зменшення та «укра-
їнізація» «Волині» – так розвиватиметься клуб 
надалі. 

У тренді ймовірного скорочення бюджету 
«Волині» йде новина про від’їзд кількох виконав-
ців, які останнім часом не проходили в основний 
склад, але «сиділи» на відносно непоганих зарп-
латах. «Волинь» надала статус вільного агента 

СКИДАЄТЬСЯ НА ТЕ, ЩО КВАРЦЯНИЙ 
ОБХОДИТИМЕТЬСЯ СТАРИМИ КАДРАМИ

двом гравцям – Івану Рогачу та Сергію Літовчен-
ку. Сербський півзахисник повертається додому 
– тепер вже у «Воєводину», а український кіпер й 
основний голкіпер «Волині» періоду Дем’яненка 
шукатиме нову команду. Згідно із нашою інфор-
мацією, подасться у Польщу. 

За нашою інформацією, до Туреччини поле-
тить звична обойма гравців, посилена (чи посла-

блена?) десантом із молодіжної команди. Крім 
того, у команду повертається центральний за-
хисник Євген Новак, який в січні шукав щастя у 
казахському «Кайраті», а потім у «Металісті». Не 
знайшов і повертається до Луцька. Тим більше, 
що через травму Віталія Приндети в центрі обо-
рони у «Волині» є кадрові проблеми – наразі спо-
діватися можна тільки на пару Жуніч – Шабанов. 
Поїде з командою на збір і Дмитро Задерецький, 
який перший НТЗ пропустив, бо тренувався й 
грав разом із молодіжною збірною Сергія Ко-
вальця. 

Отож, 8 лютого «Волинь» вирушає на останні 
перед відновленням чемпіонату збори до Белека. 
Попереду п’ять контрольних матчів.

Назар ТРИКУШ

«Регіна-МЕГУ-ОШВМС» – «Континіум-
Волинь-Університет» – 2:3 (25:15, 28:26, 12:25, 
12:25, 8:15) 0:3 (21:25, 12:25, 13:25)

Традиційне волинське дербі між рівненською 
«Регіною» та луцькою «Волиню» налічує не одну 
запеклу баталію за багато років. Та з часів, коли 
команди покинули Першу лігу і знову зустрілися 
в Суперлізі, ці матчі втратили гостроту, але не 
принциповість.

Хоча всі суперлігові й кубкові матчі вигра-
ють лучанки, «Регіна» не втрачає нагоди полос-
котати нерви сусідам. Це їм на відмінно вдалося 
у 10 турі – до Рівного приїхала ВК «Континіум-
Волинь-Університет».

На першу гру господарі налаштувалися як 
слід і організували підопічним Богуслава Галиць-
кого «теплий» прийом. Рівнянки виграли перші 
дві партії й поставили «Волинь» у незручне ста-
новище: одне очко було вже втрачено, але могла  
впасти й переможна серія лучанок у волинсько-
му дербі. У Суперлізі Рівне жодного разу не ви-
гравало в Луцька. На той момент – це 10 матчів.

Богуслав Андрійович, як завжди, зумів пі-
дібрати потрібні слова. Третій і четвертий сет 
волинянки перемогли з великим відривом. У 

«п’ятихатці» їм теж уже не вартувало зусиль до-
тиснути суперника.

У матчі-відповіді гості здобули перемогу за 
55 хвилин, не програвши жодного сету.

«Я не задоволений грою своє її команди у 
двох іграх. Хоча другий матч ми зіграли впев-
неніше, я вкотре переконався, що ми ще не зна-
йшли своєї гри. Маємо ще багато матчів у сезоні 
попереду. Цей час витратимо, щоб переглянути 
молодих гравців у грі. Кадрова ротація немину-
ча», – зазначає головний тренер лучанок Богус-
лав Галицький.

Зазначимо, вже другий сезон волинянки гра-
ють стабільним складом. Тільки травми могли 
змусити Богуслава Андрійовича внести коректи-
ви у гру. Так, з першого туру вибула з ігрового 
процесу Анна Галицька. Зараз її четверту зону 
закривають Марина Скрипник та Любов Ужва.

Які ще можливі заміни у луцькій команді і 
чи будуть ще цього року нові дебютантки у чем-
піонаті, можна дізнатися під час наступних ігор 
ВК «Континіум-Волинь-Університет». В 11 турі 
до Луцька завітає абсолютний аутсайдер цьо-
горічного розіграшу Суперліги чернігівський 
«Педуніверситет-ШВСМ», у турнірному доробку 
якого є мінус два очки. Матчі відбудуться 13-14 
лютого.
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 29 січня 2015 року

АНЕКДОТИ

СУДОКУ

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

  
Бажання отримувати гроші – нор-

мальне. Бажання їх заробляти – рідкіс-
не.

  
У кожної людини є такий знайомий, 

який постійно кличе її випити, ігнорую-
чи заперечення.

Причому в декого цей знайомий є 
внутрішнім голосом.

  
Ефективне використання батога 

суттєво заощаджує пряники.
  

Раніше, щоб поспілкуватися з ки-
мось iз того світу, збиралися в гурт і ви-
кликали духів. А зараз достатньо зайти в 
інтернет і поспілкуватися з росіянином.

Технології!
  

Позавчора Росію вигнали з «Великої 
вісімки».

Вчора вигнали з ПАРЄ.
Схоже, ось-ось почнуть виганяти з 

глобуса...
  

2016 рік, російське телебачення, ру-
брика «Хороші новини».

Московська влада пообіцяла не до-
пустити у столиці перебоїв із сіллю 
після того, як Роскомспоживнагляд за-
боронив її імпорт з України. А спеціаль-
ний гість нашої студії Олена Малишева 
розповість про те, чому сіль – це отрута 
і смерть!

  
– Як називається та штука, де запи-

сані всі твої найпотаємніші мрії й ба-
жання?

– Кримінальний кодекс.
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ПРОЛІТАЮЧИ НАД ГНІЗДОМ ЗОЗУЛІ

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Андрій Осіпов (11 квітня 1977 р.)

Судіться – поборете! За вами правда, честь і доля. 
А ще – веселкові перспективи загнуздати восени 
конячку і помахати шабелькою. Висока ймовір-
ність позамітати зорі, що впали вам до ніг. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Сергій Дружинович (11 травня 1979 р.)

Висока ймовірність зіграти у «Роман з каменем». 
Зорі радять не втягувати себе в авантюру – на-
вколо так багато порожніх сміттєвих баків та роз-
гнузданих чиновників.

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

Молоді амбітні мрії зіштовхнуться з поточною 
політичною ситуацією. Суспільство не здатне 
випити усе, що ви йому пропонуватимете. Підні-
міть градус напруги вище – і спіймаєте джек-пот 
за корок.

РАК (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний (19 липня 1953 р.)

Хай скільки халяві кажи «привіт», вона солод-
шою від того не стане. Зорі наполягають на по-
шуку альтернативних джерел енергії, адже тренд 
на економію стає вирішальним. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан (14 серпня 1960)

Учорашній друг відвертається або, як вам здаєть-
ся, зраджує вас. Не зарікайтеся спалити із ним 
мости – все можна виправити, особливо на па-
пері. Зробіть селфі у мантії – по душі припинять 
коти шкребти.

ДІВА (24.08 – 23.09)
Валентин Вітер (4 вересня 1973 р.)

Вам належить пережити цілий парад емоцій, при-
чому абсолютно різної тональності. Щоправда, 
бажаного результату вони не принесуть. Зали-
шається тільки радіти, що великого збитку, як і 
користі, ваша нинішня посада людям не завдає. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Сергій Кошарук (22 вересня 1973 р.)

Станете п’ятим колесом у возі і надцятим колі-
щатком в апараті. Спогади про колишній бізнес 
перекриватимуть думи про безробіття. Тримай-
теся, одне слово, за насиджені місця.      

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Іван Корчук (11 листопада 1956 р.)

Утримайтесь від участі в масштабних заходах. Є 
сенс узятися за очищення організму від поганих 
думок. Намагайтеся не перевантажувати нервову 
систему тугою про комунальні проблеми.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Вадім Максимов (8 грудня 1971 р.)

Борги папередніків тягнутимуть вашого воза у 
бік, протилежний тому, звідки ви приїхали. Ка-
дри вирішуватимуть все, хоч ви й намагатимете-
ся грати ними, як на піаніно. Зорі радять змінити 
партитуру. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Руслан Вайман (2 січня 1953 р.)

Зорі сплять і бачать, що вас втягують у чужі війну. 
Забетонувати вас не зможуть, а от на плитку для 
панської бруківки підете – і до виконроба не ходи. 
Задумаєтеся, чи варто кидатися під бульдозер. 

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

Помедитуйте на політиків. Але намагайтеся не 
завдавати нікому зла ні справою, ні думкою, 
адже скоро доведеться повертатися у тераріум. 
Скинете із себе вантаж двозначності і недомов-
леності.

РИБИ (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк (4 березня 1971 р.)

Імовірні забави з ляльками вуду. У страшних ма-
реннях вас штрикатимуть голками і кидатимуть 
помідори з яйцями. Відіб’єтеся за допомогою ма-
ніпуляцій та інсинуацій.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА  6 — 12 ЛЮТОГО  

«МИ НАПИШЕМ 
В «СПОРТЛОТО!»

Читайте «Хроніки Любарта» у Facebook:  www.facebook.com/hroniky.lubarta

Юрій КОНКЕВИЧ

Коли сьогодні чую або читаю 
про «всьопропало», «всіхздають» 
і «зашонамайданістояли», то 
віддзявкуюсь як можу: «нічого не 
пропало», «не здають», «стояли на 
майдані, бо ми люди, а не бидло». 
Але нещодавно відразу два 
прецеденти за один день похитнули 
мої переконання. Принаймні одне з 
них: про те, що ми дуже змінилися 
за останній рік революції та війни. 
Спочатку побачив, як президент 
дарує квіти новопризначеному 
очільнику Харківщини, і хвороблива 
уява домалювала картинку поцілунку 
Брежнєва та Хонекера, який, відповідно 
до совковських традицій, мав статися 
між Порошенком та Райніним. 

А наступного дня побачив, як 
Луцька міська рада влаштувала ціле 
шоу навколо питання підтримки рі-
шення Верховної Ради про визнання 
Росії країною-агресором щодо Укра-
їни. Звісно, мало притомних людей 
сумнівається у злочинних намірах 
горе-сусідів і в тому, що мудаки з 
ДНР-ЛНР справжні терористи. Що-
правда, таке рішення Рада мусила б 
ухвалити щонайменше у вересні ми-
нулого року. 

Але події дуже нагадали ситуацію 
2012-2013 років, коли опозиція часто 
вдавалася до скликання та ухвалення 
антияниківських заяв, прохань та ре-
золюцій. Але ж тоді – це вам не сьогод-
ні. За «пізнього Януковича» повоюва-
ти в обласній чи міській раді було чи 
не єдиною можливістю опозиції пока-
зати і електорату, й самому диктатору 
свою все ще присутність, хоча б таким 
чином «передати привіт» Янику. При-
гадуєте, як покійний Б.П. отримував 

напередодні сесії облради вказівку із 
Києва «не пущать» навіть настільки 
жалюгідні проблиски демократії, як 
ймовірно опозиційна сесія обласної 
ради? Пам’ятаєте, як Клім жартома 
відбивався від сесій із заявами і звер-
неннями? То за допомогою підконтр-
ольного голови облради опустить від-
повідне питання в порядку денному 
на якесь 77 місце, і депутати по обіді 

поспішають додому й відфутболю-
ють заяву про, наприклад, визнання 
Печерського суду Судом Лінча на на-
ступну сесію. Міг Клімчук із Башка-
ленком і просто наказати регіоналам 
дружно прогуляти й зірвати сесію, а 
коли діватися вже не було куди, міг 
просто затиснути власним авторите-
том, жартиками та піснею Висоцько-
го про «Спортлото»: «С уваженьем... 

Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, 
Если Вы не отзовётесь, Мы напишем... 
в «Спортлото»!» Зовсім інші механіз-
ми вмикалися, коли політичні рішен-
ня мали намір ухвалювати у Луцькій 
міськраді, де «риги» особливо не ви-
пендрювалися. Тут уже вмикалися 
механізми жорсткіші, й відредаговані 
тексти заяв-звернень не надто сильно 
могли розізлити київських паханів. 

Усе це смішно, але ж мусили наші 
гузі з грицюками і пустовітами писа-
ти хоча б в умовне «Спортлото»! Що 
мали робити, коли Європа наклала на 
нас важкий гомофобний болт, а янукі 
закрутили гайки? 

Але ж навіщо нині депутатам «пи-
сати у «Спортлото»? Під час війни, 
яка щодня вбиває кращих українців, 
комусь незрозуміло у Маріуполі чи 
Луцьку, хто є агресор? 

Аааа… Збагнув: у такий спосіб 
«п’ята колона» вираховується, роз-
стрільні списки формуються. Але ж 
це тільки жарти. У нас все нормально 
з дорогами, сніданками в школах і во-
лонтерам скрізь «зелене світло», навіть 
у кабінеті голови ОДА… Залишилося 
депутатам тільки Х..лу пальчиком по-
грожувати.

Парад рішень міськрад, що проко-

тилися країною минулого тижня, став 
черговим збуренням азотно-кисневої 
суміші у сесійних залах та приводом 
до часто дуже вузьких партійних роз-
бірок і словесних викрутасів. Та й 
власне не все так просто із депутата-
ми: очікувано Захід схвалив рішення 
парламенту, а на Сході депутати часто 
колупали припічка, пам’ятаючи, що 
восени їм іти на вибори, а настрої в 
тамтешнього електорату суперечливі. 

Чесно кажучи, я здивувався, що на 
луцькій сесії не знайшлося свого де-
путата Барни, який поставив би масну 
крапку на сесії і повідав би  лучанам, 
що Путін – самі знаєте хто. За одним 
махом можна було б всоте обуритися 
з приводу пам’ятника-довгобуда Сте-
пану Бандері. По тому передати своє-
рідний «айс-бакет-челендж» на рівень 
районних рад області – нехай ще там 
із москалями повоюють в сесійних за-
лах. І пішло-поїхало б…

На щастя, попкорн швидко закін-
чився й після кількагодинних диску-
сій та самолюбування депутати тільки 
постібалися із нардепів від Волині, 
які з різних причин не проголосували 
за рішення про москалів-агресорів у 
Раді.

Отже, луцький лист в «Спортло-
то» називається так: «Рішення про 
підтримку звернення Верховної Ради 
України до Організації Об’єднаних 
Націй, Європейського Парламенту, 
Парламентської Асамблеї Ради Євро-
пи, Парламентської Асамблеї НАТО, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
Парламентської Асамблеї ГУАМ, на-
ціональних парламентів держав світу 
про визнання Російської Федерації 
державою-агресором». 

«Отвечайте нам, а то, если вы не 
отзовётесь…»
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