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ЮЛІЯ ТКАЧ: 
«ТІЛЬКИ 
ЗАВАГІТНІЛА, 
ОДРАЗУ ЗНАЛА, 
ЩО ПОВЕРНУСЯ 
НА КИЛИМ»

ДОРОГІ ДЕПУТАТИДОРОГІ ДЕПУТАТИ
1 квітня 2015 року видання «Хроніки Любарта» надіслало до 
Луцької міської та Волинської обласної рад інформаційні запити 
з проханням надати копії декларацій про доходи обранців. 
На момент написання матеріалу (21 квітня 2015 року) такі 
документи надали аж ніяк не всі обранці. 

МАЙНО ЗА ВІТРОМ
КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО ПРОДАЮТЬ 
РОДИЧАМ ГОЛОВИ  ОБЛРАДИ ЗА КОПІЙКИ
13 листопада 2013 року і 26 вересня 2014 року Волинська облрада 
ухвалила рішення про відчуження основних засобів шляхом про-
дажу через аукціон.
Згідно з цими рішеннями, рада дозволяла провести відчужен-
ня шляхом продажу з балансу Волинського обласного центру 
здоров’я, комунального підприємства «Санаторій матері і дитини 
«Пролісок», обласного територіального медичного протитуберку-
льозного об’єднання та комунального підприємства «Автогоспо-
дарство Волинської облради» автомобілів, які перебували в них на 
балансі. Зокрема, від обласної ради передбачали продати автомо-
білі «Fiat Ducato» 1990 року випуску, «Volkswagen Transporter» 1995 
року випуску, «Skoda Superb Classiс» 2008 року випуску.
Для продажу автомобілів на аукціоні було залучено «Волинський 
аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства Державна 
акціонерна компанія «Національна мережа 
аукціонних центрів».

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО…
ЧОМУ ПІДПАЛИ АВТОМОБІЛІВ 
СТАЮТЬ ПОГАНОЮ ЗВИЧКОЮ?

Упродовж останніх двох років 
волиняни все частіше чують новини 
про спалені автівки. Тільки-от 
новин про результати розслідувань 
резонансних підпалів не 
трапляється. Поговорили – і забули. 
Під приціл зловмисників 
потрапляють зазвичай політики, 
громадські діячі та бізнесмени. 
Точніше, їхні автомобілі. На щастя, 
поки обходилося без людських 
жертв, лишень із суттєвою 
матеріальною шкодою для власників 
транспортних засобів.

ЗВІТНІСТЬ ДЕРИБАН ЗЛОЧИНИ БЕЗ КАРИ
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ДЕПУТАТИ В ЧЕРЗІ У ВІЙСЬККОМАТИ
ГУБЕРНАТОР ПЕРЕТВОРЮЄ МОБІЛІЗАЦІЮ НА ЦИРК?
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ЛУЧАН КЛИЧУТЬ 
НА УНІКАЛЬНУ 
ЕКСКУРСІЮ 
З нагоди відкриття туристичного сезону 25 квітня 
у Луцьку відбудеться театралізована екскурсія від 
театру-студії «ГаРмИдЕр».

Відкриття туристичного сезону уже стало луць-
кою традицією, адже відбуватиметься вчетверте. 

«Вулиці нашого міста приховують багато цікавого. 
Символ Луцька Кликун має ключ до усього невідомого 
і таємничого в місті. Він запрошує вас поглянути, що 
ще цікавого зберігається за замками луцької історії. 
Під проводом Кликуна вулиця Богдана Хмельницько-
го відкриє невідомі та неймовірні сторінки минулого, 
що інтригують. Її історичні споруди відкриють перед 
вами двері, а історичні постаті запросять пізнати 
найцікавіші віхи з життя нашого древнього Луцька», – 
наголошують організатори дійства. 

Усіх охочих стати частиною театралізованого дій-
ства запрошують на 20:00 до Палацу культури Луцька 
(вул. Богдана Хмельницького, 1), звідки й стартує 
незвична екскурсія.

ТАКСІ КОЖНОМУ 
ВЕТЕРАНУ 

Служби «Сім-таксі» та «Максим-таксі» у День Перемоги 
безплатно перевозитимуть ветеранів. Таку послугу 
вони надаватимуть із 9:00 до 20:00 9 травня.

Ці дві служби таксі не братимуть плати з пасажи-
рів, що пред’являть посвідчення ветерана війни, учас-
ника бойових дій, прирівняних категорій громадян.

До  слова, власником служб є приватний підпри-
ємець, голова громадської організації «Волинська 
асоціація перевізників таксі» Сергій Романчук.

БАТАРЕЇ ЗАМЕРЗНУТЬ 
ДО ОСЕНІ   
Виконавчий комітет Луцької міської ради 22 квітня 
ухвалив рішення про припинення опалювального сезону. 

«З сьогоднішнього дня середньодобова темпе-
ратура вища за 8 градусів тепла. За прогнозами, 
заморозків не буде, тому завершується опалювальний 
сезон, що зазвичай тривав у Луцьку до 15 квітня», 
– поінформував присутніх директор департаменту 
житлово-комунального господарства Іван Кубіцький.

До слова, відповідно до угоди з Європейським 
банком реконструкції і розвитку, у 210 житлових 
будинках міста планують встановити теплові лічиль-
ники, що дасть лучанам можливість зекономити в 
умовах загальнодержавного підвищення тарифів.

Відповідно до умов договору, 60% робіт має про-
фінансувати міська рада. Ще 40% – жителі міста. У 
випадку, коли йдеться про будинки, які на балансі 
об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків, 
відношення фінансування становитиме 70% до 30%. 

КРОКОМ РУШ

ДЕПУТАТИ В ЧЕРЗІ У ВІЙСЬККОМАТИ

НАПРАЦЮВАЛИСЯ

УКРАЇНЦІ ПІВМІСЯЦЯ ВІДПОЧИВАТИМУТЬ У ТРАВНІ УКРАЇНЦІ ПІВМІСЯЦЯ ВІДПОЧИВАТИМУТЬ У ТРАВНІ 
Цього року у зв’язку з тим, 
що травневі свята випадають 
на суботу та неділю, українці 
відпочиватимуть 13 днів, 
повідомляє «Укрінформ».

Так, враховуючи положення 

статті 73 Кодексу законів про пра-
цю України, у 2015 році на підпри-
ємствах, в установах, організаці-
ях робота не проводитиметься в 
День міжнародної солідарності 
трудящих 1 і 2 травня, а також 9 
травня – в День Перемоги.

З урахуванням того, що 1 і 
2 травня припадає на п’ятницю 
і суботу, вихідні переносяться 
на понеділок та вівторок. Та-
ким чином, відпочивати укра-
їнці будуть чотири дні поспіль. 
День перемоги – 9 травня – ви-

падає на суботу, тож вихідними 
днями будуть неділя і понеді-
лок, 10 і 11 травня.

Крім того, Трійця випадає 
цього року на 31 травня у неді-
лю, завдяки чому вихідний пере-
ходить на 1 червня.
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РОЗВАГА

ДОБРА СПРАВА

ПОТЕПЛІЛО

Ірина КАЧАН

нями чимало депутатів 
Луцької міської ради 
отримали звісточки 

від військкомату. Обранців 
громади перевірятимуть на 
придатність до військової 
служби й, цілком можливо, 
когось таки мобілізують. 

Перша думка – нарешті з цих 
дармоїдів буде хоч якийсь толк. 
Якщо, звісно, призвуть до вій-
ська. Та відкиньмо стереотипи й 
нумо мислити тверезо. 

ПЕРЕД ПРИЗОВОМ 
УСІ РІВНІ

За словами Романа Кули-
ка, тимчасового виконувача 
обов’язків військового комісара у 
Волинській області, призову під-
лягають усі придатні за станом 
здоров’я військовозобов’язані 
громадяни, незалежно від на-
явності чи відсутності депутат-
ського мандата. Зрештою, нині 
депутати отримали повістки з 
метою звірки облікового запису 
й проходження медкомісії. А це 
ще не означає, що їх забирають у 
збройні сили. 

Разом з тим, зізнається пан 
Кулик, вручати повістки депута-
там – це свого роду «йти на пово-
ду у громадян», які хоч і ходять 
на вибори й обирають депутатів, 
однак все одно ставляться до об-
ранців скептично. Але не будемо 
зараз про стереотипну репута-
цію представників місцевого са-
моврядування. 

«Депутати – це ті, кого ми самі 
ж обирали і надали певні повно-
важення, щоби вони їх викону-
вали на місцях замість нас. Вони 
покликані ухвалювати важливі 
для громади рішення. А зараз їм 
вручають повістки і призвуть до 
армії. То навіщо ми їх вибирали? 
Якщо так станеться, тоді робота 
місцевих рад виявиться заблоко-
ваною», – міркує т.в.о. військово-
го комісара Волині. 

Попри таку адекватну по-
зицію військового посадовця, 
і луцькі депутати, і депутати в 
районах останнім часом отриму-
ють повістки для проходження 
медичної комісії. Ну, чим не по-
лювання на депутатів?

Для таких висновків є цілком 
логічні передумови. Йдеться про 
звичку губернатора Волині Во-

ГУБЕРНАТОР ПЕРЕТВОРЮЄ МОБІЛІЗАЦІЮ НА ЦИРК?

лодимира Гунчика словесно «по-
силати на схід» усіх, хто потра-
пляє під гарячу руку чиновника. 
Якось раніше він мав необереж-
ність запросити у військкомат 
революціонерів, з якими не по-
розумівся. А ще дуже тішився, 
що неслухняних депутатів в од-
ному з районів покарали пові-
стками.

І ось на щотижневій поне-
ділковій нараді з підлеглими 
20 квітня голова облдержадмі-
ністрації наказовим тоном по-
радив обласному військовому 
комісару посприяти мобілізації 
політиків, які нібито роблять 
собі піар фотографіями повісток 
у соціальних мережах. На його 
губернаторську думку. Вкрай 
суб’єктивну думку.

Прізвищ пан Гунчик, звісно, 
не назвав. Та неважко здогада-
тися, про кого йшлося. Адже на-
передодні фотографії повісток на 
своїх сторінках у «Facebook» роз-
містили депутати Луцької місь-
кради Андрій Осіпов та Роман 
Бондарук. Варто одразу зазна-
чити: ці депутати є політичними 
опонентами пропрезидентської 
політичної сили, з якою асоціює 
себе очільник Волині. 

«Ми один на один не спілку-
ємося, ніяких прямих вказівок 
немає», – запевняє Роман Кулик, 
наголошуючи, мовляв, губерна-
тор не впливає на мобілізаційну 
політику військового комісаріату. 

А от на питання про те, чи 

отримають повістки сини Гун-
чика і Романюка, Роман Кулик 
викручується дипломатично: 
«Перед призовом всі однакові». 
Ні словом більше.

ЦИРК ІМЕНІ ГУНЧИКА
За словами секретаря Луць-

кої міськради Сергія Григоренка, 
історію з повістками депутатам 
направду пишуть у стінах Волин-
ської ОДА. Депутат упевнений, 
що Володимир Гунчик тисне на 
військового комісара. 

Нині, каже Григоренко, пові-
стки почали масово вручати де-
путатам міських і районних рад 
по всій області. Для чого це ро-
биться, секретар Луцькради не 
збагне. Каже, що принаймні се-
ред його луцьких колег ніхто від 
мобілізації не ховається. Губер-
натор, мовляв, даремно акцентує 
на цьому увагу, та ще й називає 
повідомлення депутатів у соцме-
режах саморекламою. 

«Для чого влаштовувати та-
кий цирк? Не розумію, адже це 
чистої води популізм. Причому 
повістки мають доставляти люди-
ні додому, але насправді багатьом 
депутатам телефонують, запиту-
ють, куди принести або просять 
прийти й забрати. Таким чином 
порушують саму процедуру. 
Як на мене, такий підхід непра-
вильний. Є ж загальні списки, от 
згідно із ними треба й призивати 
військовозобов’язаних, незалеж-
но від їхнього місця роботи чи со-

ціального статусу. Я розмовляв із 
військовими комісарами кількох 
районів, і вони підтверджують те, 
що з облдержадміністрації напо-
лягають на такій пильній увазі до 
депутатів. Контролюють, чи всім 
місцевим депутатам рознесли по-
вістки. Тобто, по суті, тиснуть на 
військкомати», – розповів Сергій 
Григоренко. 

Зрозуміло, що депутатська 
братія не є пріоритетом для вій-
ськовиків, адже вони мають ви-
конати замовлення, в якому пе-
редбачені фахівці потрібних для 
військової справи спеціальнос-
тей, а серед депутатів, принай-
мні луцьких, таких спеціалістів 
небагато. Однак проти влади не 
попреш. 

«Гадаю, що таким чином про-
бують закрити рота опозиційним 
депутатам. Тобто це розправа з 
окремими політиками, які кри-
тикують владу. Я теж не згідний з 
усіма опозиціонерами, але кожен 
має право на свою думку. І корис-
туватися владними повноважен-
нями, аби прибрати очевидних і 
ймовірних опонентів, – це просто 
негідно. А рознесення повісток 
депутатам, які не є опонентами 
влади, може свідчити просто про 
хитрий задум. Я проти мобілізації 
як методу розправи з політични-
ми опонентами», – констатував 
секретар Луцької міськради.

***
Як відомо, з усіх 50 депутатів 

Луцькради тільки двоє – Тарас 
Бас і Павло Данильчук – записа-
лися добровольцями у військо. 
І це було майже рік тому. За ін-
формацією «Хронік Любарта», 
наразі «запрошення» із військко-
мату отримали з десяток депута-
тів Луцької міської ради. Окрім 
Андрія Осіпова і Романа Бонда-
рука, на медкомісію запрошено 
Олександра Пизу, Петра Савчука, 
Івана Смоленга, Андрія Разумов-
ського, Олександра Плісецького, 
Григорія Пустовіта, Євгенія Тка-
чука. Очевидно, цей список буде 
збільшуватися. 

Уявімо собі, 26 луцьких де-
путатів мобілізували. Лишається 
24. Відтак міськрада втрачає пра-
во ухвалювати рішення, оскільки 
немає кворуму. Місто паралізо-
ване. 

То чим же думає пан губерна-
тор, розкидаючись такими гуч-
ними словами й здійснюючи тиск 
на військовиків? То це так тепе-
рішня влада дбає про волинян? 
По-новому?

Д

Ймовірно, саме це фото Осіпова і роздратувало губернатора...
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БУРШТИНОВА ЛИХОМАНКА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

МІЛІЦІЯ НАКРИЛА НЕЗАКОННИХ 
ЗДОБУВАЧІВ «СОНЯЧНОГО КАМЕНЮ»

МІСІЯ «ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН» ПОЇХАЛА МІСІЯ «ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН» ПОЇХАЛА 
З ЛУЦЬКА У ЗОНУ АТО НА НОВОМУ АВТОЗ ЛУЦЬКА У ЗОНУ АТО НА НОВОМУ АВТО

В

ПРОТИСТОЯННЯ

ПРОЇЗД ПОКИ 
НЕ ЗДОРОЖЧАЄ
Вартість проїзду в міських маршрутках поки не 
підвищуватимуть. Принаймні так запевняють у 
луцькій мерії.

Як зазначив 21 квітня заступник міського голови 
Тарас Яковлев, останнім часом жваво обговорюють 
питання здорожчання проїзду в маршрутних таксі. 
Чиновник переконує: наразі підвищення ціни проїзду 
не планують. 

За його словами, місяць тому було оприлюднено 
проект рішення про встановлення граничної вартості 
проїзду в маршрутних таксі у розмірі 4 гривні. 

«У березні була нестабільна ситуація з вартістю 
дизельного палива, ціни коливалися. І для того, щоб 
не паралізувати пасажирські перевезення, розпочато 
регуляторну процедуру щодо можливого зростання 
вартості», – пояснив посадовець. 

Зрештою Тарас Яковлев запевнив, що об’єктивних 
підстав для зростання вартості проїзду у маршрут-
ках наразі нема. Тому з 1 травня вона залишиться на 
нинішньому рівні.

МАРШРУТОК В ЛУЦЬКУ 
БІЛЬШЕ НЕ СТАНЕ 
Члени виконкому 22 квітня ухвалили рішення про 
продовження попереднього свого рішення щодо 
зменшення кількості маршруток у вихідні та святкові дні. 

Відповідне рішення було ухвалено на прохання 
перевізників, враховуючи нестабільний економіч-
ний стан в державі та зростання вартості паливно-
мастильних матеріалів і запчастин, з метою утриман-
ня тарифів на послуги з перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального користу-
вання на нинішньому рівні.

За словами начальника управління транспорту 
та зв’язку Луцькради Анатолія Миронюка, це дасть 
можливість задовольнити як перевізників, так і 
пасажирів. У «час пік» зменшення транспорту не від-
будеться, а незначне збільшення інтервалу руху буде 
у часи, коли навантаження на транспортні засоби 
зменшується. Таке рішення дозволить не підвищува-
ти тариф на перевезення.

Також Анатолій Миронюк наголосив, що за час 
дії рішення небагато скарг надійшло від лучан на 
рух маршрутних таксі у вихідні дні. За його словами, 
інтервал руху збільшується до 20-25 хвилин. Кіль-
кості одиниць транспорту вистачає для задоволення 
потреб громадян.

НА ТРАВНЕВІ СВЯТА – 
ДОДАТКОВІ ПОТЯГИ
Для перевезення пасажирів під час травневих 
свят Укрзалізниця призначила додаткові рейси 
поїздів. 

Зокрема, додатково через Волинь курсуватимуть 
такі потяги: № 84/84 Ковель – Одеса з відправленням 
із Ковеля 28 квітня та 4 травня, зворотно – 29 квітня 
та 5 травня, і № 668/668 Ковель – Чернівці з відправ-
ленням із Ковеля 29 квітня, 3, 11 травня, зворотно – 
30 квітня, 4 та 12 травня.

ГАМАНЕЦЬ
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ПОЇХАЛИ

Волинські представники 
місії «Чорний тюльпан», які 
шукають та повертають тіла 
українських військових, 
отримали автомобіль-
рефрижератор.

Так, у Фонд Ігоря Палиці «Но-
вий Луцьк» звернулися волин-
ські волонтери, які перебувають 
у складі місії «Евакуація-200», з 
проханням допомогти у придбан-
ні автомобіля-рефрижератора. 
Серед них – Микола Собуцький, 
Андрій Трофімук та Юрій Ско-
ворода. 

У Фонді, який від початку 
АТО виділяє кошти на її під-
тримку, на таке звернення від-

реагували оперативно. Днями 
голова правління Фонду Олек-
сандр Товстенюк та Микола Со-
буцький зустрілися на території 
Свято-Троїцького кафедрально-
го собору для освячення  та пе-
редачі автомобіля. 

«Хлопці роблять надзвичай-
но складну справу. Велика їм 
повага за таку роботу – пошуки 
та повернення тіл загиблих укра-
їнських військових. Коли до нас 
надійшло звернення, ми опера-
тивно на нього зреагували та вже 
через п’ять днів підготували авто 
до відправки», – зазначив голова 
правління Фонду Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» Олександр Тов-
стенюк.

Самі ж хлопці зазначають, 
що такий автомобіль був по-
трібний, адже у літню пору 
року перевозити тіла загиблих 
було б неможливо. Окрім того, 
в авто могли поміститися тіль-
ки два пасажири, а для злаго-
дженої роботи потрібна ко-
манда.

«Раніше ми їздили бусами, 
виймали з них задні сидіння, 
туди складали тіла загиблих. 
Було проблемно, оскільки в ав-
томобіль могли сісти тільки два 
волонтери. А для злагодженої та 
якісної роботи добре працювати 
командою з п’яти-шести людей. 
Варто зауважити й те, що вліт-
ку перевозити тіла загиблих у 
звичайному бусі складно через 

високу температуру. Дуже дяку-
ємо Фонду Ігоря Палиці за те, 
що прийняли до розгляду наше 
звернення і так швидко на нього 
зреагували», – зазначив Микола 
Собуцький.

Також хлопці передадуть 
потрібні медичні засоби у мед-
заклад, де лікуються волинські 
бійці. У Фонд «Новий Луцьк» 
днями надійшов лист-звернення 
від заступника головного лі-
каря  КУ «Старобільське ра-
йонне територіальне медичне 
об’єднання» Сергія Гусакова. У 
зверненні йшлося про те, що у 
Старобільську лікарню потрібні 
ліки. Згідно із цим зверненням, 
Фонд придбав медикаментів на 
суму понад 65 тисяч гривень.

олинські правоохоронці затримали 
21 особу за незаконним видобутком 
бурштину. Про це розповів 

начальник УМВС у Волинській області 
Петро Шпига, пише прес-служба міліції. 

22 квітня близько першої години ночі у 
чергову частину Маневицького РВ УМВС 
України у Волинській області надійшло теле-
фонне повідомлення від аноніма про те, що у 
лісовому масиві неподалік села Галузія неза-
конно видобувають бурштин-сирець.

– На місце події негайно вирушила слідчо-
оперативна група, а згодом і бійці роти «Сві-
тязь» та спецпідрозділу міліції громадської 
безпеки особливого призначення УМВС 
України в області, – розповів Петро Шпига. 
– У лісовому масиві міліціонери помітили 
понад двадцять осіб, жителів Маневицького 
району Волині, та міста Кузнецовська Рів-
ненської області, які були одягнені у робочий 
або камуфльований одяг. Біля вказаних вище 
осіб було дві ввімкнені саморобні мотопомпи 
з приєднаними рукавами-шлангами. Під час 
огляду місця події виявлено чотири свіжоут-
ворені ями завглибшки приблизно до двох 
метрів, два трактори, три легкові автомобілі 
та один мікроавтобус.

На момент прибуття правоохоронців у 
салонах автомобілів нікого не було. Більшість 
виявлених осіб відмовилися пояснювати, що 

робили у лісовому масиві та звідки й для чого 
мотопомпи. 

У результаті огляду правоохоронці вилу-
чили шість транспортних засобів, дві само-
робні мотопомпи з пристосованим облад-
нанням, дві каністри ємністю 30 літрів, один 
акумулятор, до якого була підключена фара 
для нічного освітлення. Окрім того – близь-
ко 10 сіткових підсаків різної форми, одну 
гофровану трубу та мисливську рушницю, 
зареєстровану у встановленому порядку.

– Вилучені транспортні засоби й речі до-

ставили у райвідділ, а всіх осіб запросили 
для надання пояснень, – повідомив Петро 
Шпига. – Відомості про кримінальне право-
порушення внесено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за частиною другою 
статті 240 Кримінального кодексу України. 
У кримінальному провадженні тривають всі 
першочергові слідчі дії.

Начальник обласного управління мілі-
ції зазначив, що рейди із залученням бійців 
спецпідрозділів відтепер стануть традицій-
ними. 

ТРАНСПОРТ
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ДЕРИБАН

СТІЙ, ХТО ВТІКАЄ!

В’ЄТНАМЦІ ІЗ ЖУРАВИЧІВ УТІКАЛИ ДО …ЛУЦЬКАВ’ЄТНАМЦІ ІЗ ЖУРАВИЧІВ УТІКАЛИ ДО …ЛУЦЬКА

«Х

Олесь ГАВРИЛОВ

Цими днями співробітникам 
притулку для нелегалів, що в 
ківерцівських Журавичах, не 
позаздриш. Комісія на комісії сидить 
і перевіряльниками поганяє. А все 
через феєричний збіг обставин, які 
призвели до двох НП, що сталися 
минулого тижня у Волинському 
пункті тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, 
які незаконно перебувають в Україні. 
«Хроніки» дізналися про обставини 
надзвичайної події від одного із 
співробітників пункту.

Спочатку була втеча із волинсько-
го Шоушенка. У понеділок, 13 квіт-
ня, охорона не дорахувалася шести 
в’єтнамців. Дуже швидко стало відо-
мо, як вони зникли через два паркани. 
Першу смугу подолали по-кіношному 
– вирили підкоп. Чим і як – досі вста-
новлюють, але свіжоскопану землю 
перед втечею маскували. Другий пар-
кан перелізли за допомогою сміттєвих 
ящиків. Скочили на них і гайда в чудо-
вий сосновий ліс, у якому й розташо-
вано пункт тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства. 

Поінформована особа каже «Хро-
нікам», що, ймовірно, втікачів чекали 
в автомобілі неподалік. І, ймовірно, 
ті ж люди, які були причетні до з’яви 
громадян В’єтнаму в Україні. Транзит-
ної, звісно, з’яви. Вони отримали свій 

Польський аналог пункту для нелегалів у прикордонному (а колись українському) 
Перемишлі. Як розповіли автору керівники закладу, тут завжди багато чеченців та азійців.

гонорар, але роботу недовиконали. 
Але склалося так, що в’єтнамці заблу-
кали і потрапили не в автомобіль, а в 
рейсовий автобус, що їхав до Луцька. 
У ньому у справах до обласного цен-
тру мандрував і один зі співробітників 
пункту. Він повідомив колег про те, 
де наразі перебувають їхні «клієнти». 
В’єтнамців повернули на «історичну» 
наразі для них батьківщину.

А потім був бойкот їжі. У четвер, 
16 квітня, іноземці в Журавичах від-
мовилися від прийому їжі на знак 
протесту проти часткового зменшен-
ня норм споживання. 

Річ у тім, що 8 квітня Кабінет мі-
ністрів України ухвалив постанову 
№144 від 11 березня 2015 року «Про 
затвердження норм харчування іно-
земців та осіб без громадянства, що 

Пункт тимчасового перебування іноземців і осіб без громадянства 
відкрили у Журавичах восени 2008 року. Проект профінансовано 
Єврокомісією та українським урядом, які витратили на створення пункту 30 
млн грн. Пункт розрахований на утримання 165 осіб.

розміщуються в пунктах тимчасово-
го перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебу-
вають в Україні, пунктах тимчасово-
го розміщення біженців Державної 
міграційної служби». Цим докумен-
том трохи зменшено щоденну норму 
харчування.

У нових нормах не розкіш, але у 
квітні 2015 року це схоже на санаторно-
профілакторний розпис продуктів. Ну 
от, наприклад, одній дорослій особі на 
добу передбачено такі пайки (цитуємо 
тільки частину норм): 
- хлібопродукти – сукупно 300 грамів;
- крупи – 100 грамів;
- картопля – 300 грамів;

- овочі – 300 грамів;
- фрукти свіжі – 100 грамів; 
- яйця – 1 шт;
- молоко, молокопродукти – 130 гра-
мів;
- різні види м’яса (не свинина, звісно 
ж) – 110 грамів;
- риба, рибопродукти – 60 грамів. 

Ще раз підкреслимо – це не «все 
включено», але ж і не раціон україн-
ського пенсіонера. Тому іноземцям в 
Журавичах у ці дні ретельно тлума-
чать, що «всі недоїдають, і ви трохи 
затягніть паски». 

До слова, перевірка обласної про-
куратури (а пункт перебування в ці 
дні навідала і санстанція, і відомче на-
чальство) не виявила зв’язку між вте-
чею та «голодним бунтом». Ківерців-
ська прокуратура кваліфікує причини 
втечі як особисті мотиви, а не умови 
проживання, порушено кримінальну 
справу за фактом недбалого ставлення 
працівників охорони пункту до вико-
нання своїх службових обов’язків. За 
нашою інформацією, звільнено одно-
го з охоронців пункту. 

На початку 2012 року в Журавичах 
вже було подібне НП. Щоправда, іно-
земці заявили, що на них напали охо-
ронці і змушували їсти, коли нелегали 
оголосили голодування. Однією з вер-
сій причини тієї НП було домогтися 
звільнення та видачі документів для 
перебування в Україні. 

Петро ГЕРАСИМЕНКО, «Вголос»

роніки Любарта» нещодавно писали 
про небажання апарату Волинської 
обласної ради розповідати про аукціони 

з продажу автомобілів. І коли почитати матеріал 
Петра Герасименка у інтернет-виданні «Вголос», 
стає зрозумілим, чому обласні чиновники такі 
небагатослівні.

***
13 листопада 2013 року і 26 вересня 2014 року 

Волинська облрада ухвалила рішення про відчу-
ження основних засобів шляхом продажу через 
аукціон.

Згідно з цими рішеннями, рада дозволяла 
провести відчуження шляхом продажу з балан-
су Волинського обласного центру здоров’я, ко-
мунального підприємства «Санаторій матері і 
дитини «Пролісок», обласного територіального 
медичного протитуберкульозного об’єднання та 
комунального підприємства «Автогосподарство 
Волинської облради» автомобілів, які перебували 
в них на балансі. Зокрема, від обласної ради перед-
бачали продати автомобілі «Fiat Ducato» 1990 року 
випуску, «Volkswagen Transporter» 1995 року ви-
пуску, «Skoda Superb Classiс» 2008 року випуску.

Для продажу автомобілів на аукціоні було 
залучено «Волинський аукціонний центр» Пу-
блічного акціонерного товариства Державна ак-
ціонерна компанія «Національна мережа аукці-
онних центрів».
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МАЙНО ЗА ВІТРОММАЙНО ЗА ВІТРОМ
КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО ПРОДАЮТЬ РОДИЧАМ  ГОЛОВИ  ОБЛРАДИ ЗА КОПІЙКИ

Як випливає з документів, аукціони з 
продажу рухомого майна Волинської обл-
ради мають цікаві та особливі нюанси. На-

приклад, у чотирьох з них участь брали лише 
дві людини, а в одному – одна. Ціни на авто-

мобілі від Волинської облради також вражають. 
Напевно, чимало громадян були б щасливі ку-
пувати автомобілі за такою лояльною вартістю. 
Але таке щастя, як виявляється, не для всіх.

15 січня 2015 року аукціонний центр реалі-
зував скромний автомобіль ГАЗ-2705 2004 року 
випуску за ціною всього 7400 гривень (близько 
450 доларів за тодішнім курсом валют) за стар-
тової ціни продажу 6680 гривень. Ціна продажу 
цього автомобіля виявилася співставною з вар-
тістю коня, проданого 2012 року на аукціоні. На 
ринку таке авто можна придбати в середньому за 
2000-2500 доларів.

25 лютого відбулися три аукціони. Найдо-
рожчим і найбажанішим лотом став автомобіль 
«Skoda Superb Classic» 2008 року випуску. Стар-
това ціна авто становила 59 965 гривень. А щас-
ливий покупець придбав його всього за 66 тисяч 
гривень (2350 доларів за тогочасним курсом 
НБУ). Якби він купував його не на «благодійно-
му» аукціоні облради, то довелося б заплатити 
близько 10 тисяч доларів.

Цього ж дня свого власника за ціною 33 тися-
чі гривень знайшов «Volkswagen Transporter» 1995 
року випуску за стартової вартості 29 983 гривні 
(1070 доларів). На ринку вартість такого автомо-
біля коливається в межах 5000-7000 доларів.

А в аукціоні з продажу «Fiat Ducato» 1990 
року випуску взяла участь лише одна людина. 
Авто дісталося їй за стартовою ціною 5996 гри-

вень (тоді це було 214 доларів). Середня ринкова 
вартість цього транспортного засобу становить 
близько 2000 доларів за курсом НБУ.

Як бачимо, переможцям аукціонних торгів 
надзвичайно пощастило. Їм удалося придбати 
автотранспорт за цінами, у кілька разів ниж-
чими від ринкових. Крім того, аналіз вартості 
проданого майна Волинської облради свідчить, 
що у 2010-2015 роках були випадки, коли коней 
продавали дорожче за автомобілі. Так, 2012 року 
коня на аукціоні продали за 7000 гривень, а 2010-
го – за 5650 гривень.

РОДИЧАМ ЗАДАРМА
29 жовтня 2014 року відбувся аукціон з про-

дажу автомобіля «Chevrolet Captiva» 2008 року 
випуску. Стартова ціна продажу цього тран-
спортного засобу становила 47 тисяч гривень, 
а продали його за 51 750 гривень (близько 4000 
доларів за тодішнім курсом). Але, якщо пере-
глянути оголошення про продаж аналогічного 
автомобіля, можна з’ясувати, що його ринкова 
вартість становить близько 12-16 тисяч доларів. 
Це означає, що Волинська облрада продала ав-
томобіль на 10 тисяч доларів дешевше від його 
реальної вартості.

16 квітня на сайті Луцької міськради з’явився 
проект рішення «Про передачу громадянам Ві-
тру В.С., Вітер Н.О., Романюку Р.О. безоплатно 
у спільну часткову власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. 
Тополевій, 12».

«Передати громадянам Вітру Валентину Степа-
новичу (частка 1/3),  Вітер Неонілі Олексіївні  (част  ка 

1/3),  Романюку Роману Олексійовичу (частка 1/3) 
безоплатно у спільну часткову власність  земельну  
ділянку  на вул. Тополевій, 12, площею 0,1000 га, 
кадастровим номером  0710100000:31:043:0065 для 
будівництва та обслуговування житлового будин-
ку, господарських будівель і споруд, згідно з додат-
ком», – йдеться в рішенні.

Ймовірно, Романюк Роман Олексійович є 
братом Вітер Неоніли Олексіївни, а отже, роди-
чем голови Волинської обласної ради Валентина 
Вітра.

***
Продавати авто, які возили чиновників, пев-

ним людям і за безцінь – поширена в Україні 
практика. Але Волинська облрада на цьому тлі 
суттєво виділяється з-поміж загальної картини в 
гірший бік. Для порівняння, в аукціонах з прода-
жу автомобілів Тернопільської облради, які від-
булися наприкінці липня 2014 року, взяло участь 
15 осіб. Там ціна проданих лотів була більшою за 
стартову в середньому удвічі. У нас же в трьох 
аукціонах 25 лютого брали участь лише чотири 
особи, а ціна продажу майже не відрізнялася від 
стартової вартості. А проведені аукціони «благо-
дійності» позбавили обласну скарбницю кількох 
десятків тисяч доларів.

Зазначені факти наводять на думку, що з 
комунальним рухомим і нерухомим майном 
Волинської облради не все гаразд. Також вони 
змушують сумніватися, чи в правильному на-
прямку дме вітер з кабінету голови Волинської 
облради. Бо процеси, які відбуваються у вищо-
му представницькому органі краю, змушують 
сумніватися, чи засвоїли волинські чиновники й 
Валентин Вітер уроки Революції Гідності.
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ЗІРКОВІ НОВИНИ

ПОНЕДІЛОК
27 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 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, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра»
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»
00.10 Т/с «Величний Джо»
01.00 Х/Ф «АНЖЕЛIКА - 
МАРКIЗА ЯНГОЛIВ»
02.50 Х/Ф «ПРЕКРАСНА 
АНЖЕЛIКА»

06.10 «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 Т/с «Легковажна жінка»
10.15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25 Д/с «Склад злочину»
13.15, 14.20 «Сімейний суд»
15.25, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Ленінград-46»
22.50 Т/с «Безсоння»
23.45 Т/с «Підземний перехід»
01.35 Т/с «Сусіди»

05.15 Служба розшуку дітей
05.20 М/с «Пригоди мультинят»
06.00 Надзвичайні новини. 
Підсумки
06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Х/Ф «СТАРІ ПСИ»
11.05, 13.20 Т/с «Небо у вогні»
14.30, 16.20 Х/Ф «ЧЕРВОНА 
ПЛАНЕТА»
16.55 Х/Ф «МИСЛИВЦІ ЗА 
ВІДЬМАМИ»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова
00.30 Х/Ф «БЛЕЙД. ТРІЙЦЯ»
02.25 Х/Ф «ОБГОВОРЕННЮ НЕ 
ПІДЛЯГАЄ»
03.50 Т/с «Неправдива гра»

05.35 У пошуках істини
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.00, 18.25 «За живе!»
09.35 Х/Ф «НОВОРІЧНА 
ДРУЖИНА»
13.40, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
14.20 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.55 «Один за всіх»
01.05 Х/Ф «ГУСАРСЬКА 
БАЛАДА»
02.40 Х/Ф «АДЬЮТАНТ ЙОГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
03.55 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 10.15 Д/ф
11.00 Український корт
11.30, 04.30 Д/с «Мій новий 
дім - Корея»
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром
13.20 Вікно в Америку
13.55 Казки Лірника Сашка
14.05 Мультфільм
14.15 Хочу бути
14.40 Хто в домі хазяїн?
15.05 Чоловічий клуб
15.35 Книга ua
16.15 Концерт вірменської 
музики
18.05 Час-Ч
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
20.00 Про головне
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «ПРОСТО УЯВИ»

06.00 Т/с «Ментівські війни-3»

17.30 «Люстратор 7.62»

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

19.00 Т/с «Ментівські війни-5»

21.30 «ДжеДАІ»

22.00 «Секретні матеріали»

23.00 Х/Ф «ЗАМІНА-4: БЕЗ 

ПРАВА НА ПОРАЗКУ»

01.00 Х/Ф «ПО ПРЯМІЙ»

02.05 Х/Ф «ПОСТРІЛ У ТРУНІ»

06.00 За мить до катастрофи
06.50 Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Секретні території
10.40 Дожити до світанку
11.30 Як захопити планету
12.20 Вижити попри все
13.10, 16.30 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
18.20 Секретна зброя тварин
21.50 Шукачі неприємностей
22.40 Планета Земля
23.30 Покер
00.20 Д/ф
02.10 Війна всередині нас

06.25 Події тижня з Олегом 
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.40, 05.30 Події
09.15, 02.30 Реальна містика
10.00 Моє нове життя
11.00 Т/c «Смуга відчуження» 1
15.30, 17.10 Т/c «Слід» 1
18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 
Віра і правда» (2)
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Тальянка» 1
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ЦАР СКОРПІОНІВ 
3: КНИГА МЕРТВИХ»
03.10 Т/c «Дорожній патруль-9» 

06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
07.55 М/ф «Гроза мурах»
09.48 Х/Ф «ГРОМОБІЙ»
11.35 Х/Ф «ГОНИТВА»
13.40 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
17.00 Т/с «Вороніни»
18.00, 02.50 Репортер
18.20, 02.10 Абзац!
19.00 Ревізор
21.25 Страсті за Ревізором
23.10 Аферисти в мережах
00.20 Х/Ф «МІСТО ГРІХІВ: 
ЖІНКА, ЗАРАДИ ЯКОЇ ВАРТО 
ВБИВАТИ»
02.55 Служба розшуку дітей
03.00 Х/Ф «ВЕЛИКА СПРАВА»
04.30 Зона ночі
06.05 25-й кадр

ВІВТОРОК
28 КВІТНЯ

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, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.10 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.30, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.40, 14.15 Д/с «Сліпа»
14.50 «Сімейні мелодрами - 5»
15.50 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра»
22.00 «Чотири весілля 4»
23.35, 04.30 Т/с «Величний 
Джо»
00.30 Х/Ф «АНЖЕЛІКА І 
КОРОЛЬ»
02.15 Х/Ф «НЕВГАМОВНА 
АНЖЕЛІКА»

05.45 «Мультфільм»
06.20, 20.00 «Подробиці»
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 «Легковажна жінка»
10.15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25 «Судові справи»
13.20, 14.20 «Сімейний суд»
15.30, 16.15 Т/с «Аромат 
шипшини»
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Ленінград-46»
22.50 Т/с «Безсоння»
23.50 Т/с «Підземний перехід»
01.40 Т/с «Сусіди»

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

09.55, 02.55 Т/с «Революція»

11.45, 16.45 Т/с «Дізнавач-2»

13.10, 16.20 Т/с «Небо у вогні»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

21.30 Т/с «Шеф-2»

23.25 Х/Ф «МІСІОНЕР»

01.15 Х/Ф «УБИВСТВО ЗА 

РОЗКЛАДОМ»

04.15 Т/с «Неправдива гра»

04.55 Служба розшуку дітей

05.35 У пошуках істини
06.20, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.45, 18.30 «За живе!»
10.00 Х/Ф «НАЙЧАРІВНІША 
ТА НАЙПРИВАБЛИВІША»
11.40, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.40 «МастерШеф - 3»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00.30 «Один за всіх»
01.45 Х/Ф «ДОРОСЛІ ДІТИ»
03.00 Х/Ф «АДЬЮТАНТ ЙОГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
04.20 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 

особи

06.30, 07.00, 08.00, 14.15, 

18.30, 21.00, 02.30, 05.00 

Новини

06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 

05.35 Спорт

07.20 На слуху

08.20 Новини звiдусiль

08.40 Паспортний сервіс

08.45 Телемагазин

09.00, 05.45 Вічне

09.25, 20.00 Про головне

10.20 Перша студія

11.00 Саміт Україна-ЄС

14.35, 18.05 Час-Ч

16.20 Х/Ф «ГІМАЛАЇ - ТАМ, ДЕ 

ЖИВЕ ВІТЕР»

18.15, 02.20 Новини. Світ

18.50 Д/ф

22.00 Війна і мир

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

23.25 Вертикаль влади

01.20 ТелеАкадемія

02.50 Х/Ф «СЕЗОН УБИВСТВ»

04.30 Д/с «Мій новий дім - 

Корея»

06.00 Мультфільми
06.25 «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 Т/с «Лінійний відділ-7»
12.50, 19.00 Т/с «Ментівські 
війни-5»
15.00 Д/п «Фронтовий 
бомбардувальник СУ-24»
15.50 Д/п «Тибет: хроніки 
вершини світу»
16.40 «6 кадрів»
22.00 «Секретні матеріали»
22.15 Х/Ф «ХИЖАКИ»
00.25 Х/Ф «ГІРСЬКІ АКУЛИ»
02.15 Х/Ф «ВПЕРЕД ЗА 
СКАРБАМИ ГЕТЬМАНА!»
03.40 Х/Ф «ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ 
КОХАННЯ»

06.00, 23.30 Загадки Всесвіту
06.50 Бандитська Одеса
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Секретні території
10.40 Дика Нова Зеландія
11.30 Як захопити планету
12.20 Вижити попри все
13.10, 16.30 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
18.20 Секретна зброя тварин
21.50 Шукачі неприємностей
22.40 Планета Земля
00.20 Бандитський Київ

06.15, 14.20, 15.30, 17.10 Т/c 

«Слід» 1

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00, 19.45, 03.10 «Говорить 

Україна»

11.10 Т/c «Смуга відчуження» 1

18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 

Віра і правда» (2)

21.00 Т/c «Тальянка» 1

23.00 Події дня

23.30 Т/c «Мент у законі 8» (2)

06.10, 07.25, 07.33, 07.55 Kids 
Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.50 Репортер
08.05 Єралаш
11.55 Т/с «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.05 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ СОЛДАТ»
23.00 Х/Ф «РОЗБІРКИ В СТИЛІ 
КУНГ-ФУ»
01.55 Служба розшуку дітей
02.00 Великі почуття
03.30 Зона ночі
05.10 25-й кадр

БЮНДХЕН 
ЗІБРАЛАСЯ НА 

ПЕНСІЮ 
Tablo ID

Найдорожча модель 
світу Жізель Бюндхен 

завершила кар’єру мане-
кенниці. Бразильська 

супермодель востаннє 
вийшла на подіум, 
повідомляє «Th e 
Hollywood Reporter».

Фінальний вихід 
Бюндхен відбувся в рам-
ках Тижня моди в Сан-

Паулу. Жізель з’явилася 
в показі марки «Colcci», з 

яким вона співпрацювала з 2005 року.
Напередодні свого останнього дефіле супермо-

дель подякувала долі за те, що в 14 років опинилася в 
модельному бізнесі. «Тепер, через 20 років в індустрії, 
я візьму участь у своєму останньому фешн-шоу, але як 
і раніше, буду задіяна в інших гранях цього бізнесу», – 
написала Бюндхен у «Facebook».

Нагадаємо, про плани піти на пенсію Жізель Бюнд-
хен повідомила в березні цього року. Модель зізналася, 
що не виходитиме на подіум, бо хоче більше часу при-
діляти родині. За словами Жізель, вона також фізично 
втомилася від дефіле та пов’язаних з ними постійних 
перельотів.

МІНІСТР КУЛЬТУРИ 
КИРИЛЕНКО ПОДАВСЯ 
У ТЕЛЕВЕДУЧІ
Tablo ID

Міністр культури В’ячеслав Кири-
ленко вирішив особисто окуль-

турити українців. Причому робитиме 
він це вночі. Чиновник стане телеведу-
чим ток-шоу на одному з вітчизняних 
телеканалів, пише «Дуся».

У ніч з понеділка на ві-
второк Кириленко спілкувати-
меться з представниками культури і мистецтва.

«Чомусь вважається, що у складний для країни час 
не до культурних цінностей. Це не зовсім так. Саме 
у складні часи розвиток культури, акцентування на 
культурних цінностях допомагає людям вистояти і 
не втратити віру в майбутнє. Мистецтво може бути 
підтримкою і навіть рухомою силою», – зауважив 
керівник нового ток-шоу.

Нагадаємо, нещодавно Кириленко взяв до себе в 
радники актора і шоумена Антіна Мухарського.

«ДОПОМОЖИ БЛИЖНЬОМУ»: 
ДЖОН БОН ДЖОВІ 
ВІДКРИВАЄ ЦЕНТР ДЛЯ 
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ
joinfo.ua

Відомий американ-
ський музикант 

Джон Бон Джові від-
криває центр допомоги 
малозабезпеченим та 
особам без певного місця 
проживання.

Крім того, в цен-
трі буде також надано 
допомогу людям, які 
постраждали від урагану в штаті Нью-Джерсі. Також 
артист планує відкриття ресторану, в якому з кожно-
го клієнта будуть стягувати внесок на благодійність. 
Мінімальний внесок складатиме 10%, більше можна за 
бажанням самого клієнта.

Зазначимо, що це не перша благодійна ініціатива 
співака. Чотири роки тому він уже відкрив безплатну 
їдальню, а також видавав гроші тим, хто постраждав 
від урагану.

У 2015 році музикантові було вручено нагороду за 
його благодійні справи.

ЗІРКОВІ НО
БЮНДХЕ
ЗІБРАЛА

ПЕНСІ
Tablo ID
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СЕРЕДА
29 КВІТНЯ
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, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра»
22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35, 02.45 Т/с «Величний 
Джо»
00.30, 03.40 Х/Ф «ФОРМУЛА 
КОХАННЯ»
02.00 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.45 «Мультфільм»
06.20, 20.00 «Подробиці»
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 «Легковажна жінка»
10.15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25 «Судові справи»
13.20, 14.20 «Сімейний суд»
15.30, 16.15 Т/с «Аромат 
шипшини»
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Ленінград-46»
22.50 Т/с «Безсоння»
23.45 Т/с «Підземний перехід»
01.40 Т/с «Сусіди»

05.00 Студія Вашин´тон

05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

09.55, 02.40 Т/с «Революція»

11.45, 16.45 Т/с «Дізнавач-2»

13.10, 16.20 Т/с «Небо у вогні»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Шеф-2»

23.20 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНА 

ГАСТРОЛЬ»

01.15 Х/Ф «МІСІОНЕР»

04.05 Т/с «Неправдива гра»

05.10 У пошуках істини
05.55, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Зіркове життя. 
Випробування бездітністю»
09.15, 18.25 «За живе!»
10.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
12.30, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.30 «МастерШеф - 3»
21.00 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.40 Х/Ф «ЛЮДИНА 
НІЗВІДКИ»
03.00 Х/Ф «АДЬЮТАНТ ЙОГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
04.15 Нічний ефір

06.00 Вертикаль влади
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.35 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.25, 00.25 Від першої особи
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Про головне
10.15 Д/ф
11.35 Дорогі депутати
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.30 Казки Лірника Сашка
14.40 Нотатки на глобусі
14.55 Як ваше здоров’я?
15.50 Інша музика з Олексієм 
Коганом
16.15 Х/Ф «ТАКСИСТКА»
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 Тепло.ua
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «СЕЗОН УБИВСТВ»
04.30 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.25, 00.00 «ДжеДАІ»
08.45, 00.20 «Секретні 
матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
12.50 Т/с «Ментівські війни-5»
15.00 Д/п «МІ-8»
15.50 Д/п «Спис долі»
16.40 «6 кадрів»
18.55 1/2 Кубка. Дніпро - 
Шахтар
21.30 «Хоробрі серця»
00.35 Х/Ф «БИТВА ЗА ВОЛЮ»
03.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

06.00 Загадки Всесвіту
06.50 Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40, 00.20 Містична 
Україна
09.50, 20.00 Секретні території
10.40 Дика Нова Зеландія
11.30 Секретна зброя тварин
12.20 Шукачі неприємностей
13.10, 16.30 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
18.20 Як захопити планету
21.50 Вижити попри все
22.40 Планета Земля
23.30 Покер

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/c 

«Слід» 1

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00, 19.45, 03.10 «Говорить 

Україна»

11.10 Х/Ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 

КОХАНОГО»

18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 

Віра і правда» (2)

21.00 Т/c «Тальянка» 1

23.00 Події дня

23.30 Т/c «Мент у законі 8» (2)

06.10, 07.25, 07.33, 07.55 Kids 
Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.20 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.40 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «ХТО Я?»
23.25 Х/Ф «ДЕННІ - 
ЛАНЦЮГОВИЙ ПЕС»
02.25 Служба розшуку дітей
02.30 Х/Ф «ПУСТУН»
04.00 Зона ночі
05.40 25-й кадр

ЧЕТВЕР
30 КВІТНЯ

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, 
02.40 «Телевізійна служба 
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05, 15.45 «Битва салонів»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10, 04.15, 04.40 Д/с 
«Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра»
22.00 «Сказочная Русь 2015»
22.30 «Право на владу - 2»
00.35, 03.00 Х/Ф «ВІЙ»
01.55 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.05 Телемагазин

05.45 «Мультфільм»
06.20, 20.00 «Подробиці»
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 «Легковажна жінка»
10.15 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25 «Судові справи»
13.20, 14.20 «Сімейний суд»
15.30, 16.15 Т/с «Аромат 
шипшини»
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Ленінград-46»
22.55 Т/с «Безсоння»
23.55 Т/с «Підземний перехід»
01.45 Т/с «Сусіди»

05.00, 04.40 Студія Вашин´тон
05.05, 04.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.55, 02.40 Т/с «Революція»
11.45, 16.45 Т/с «Дізнавач-2»
13.10, 16.20 Т/с «Небо у вогні»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/Ф «ПРЯМИЙ КОНТАКТ»
01.10 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНА 
ГАСТРОЛЬ»
04.00 Т/с «Неправдива гра»
04.35 Служба розшуку дітей

05.30 У пошуках істини
06.15, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.40, 18.25 «За живе!»
09.55 «Моя правда. Зважені та 
закохані»
10.45 «Моя правда. Зважені зі 
скандалом»
11.45, 19.50 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.40 «МастерШеф - 3»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Я соромлюсь свого 
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧІ»
02.55 Х/Ф «АДЬЮТАНТ ЙОГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
04.05 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
17.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
05.35 Спорт
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.25 Перша студія
10.50 Д/ф
11.30, 04.30 Д/с «Мій новий 
дім - Корея»
12.20 Слідство. Інфо
13.20, 17.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Мультфільм
14.10 Надвечір’я
15.25 Світло
16.05 Чоловічий клуб. Спорт
17.15, 02.20 Новини. Світ
17.55 Гандбол. Кваліфікація 
до Чемпіонату Європи-2016. 
Україна - Португалія
20.00 Про головне
22.00 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «СЕЗОН УБИВСТВ»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.25 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
11.00 Т/с «Професіонал»
19.00 Т/с «Ментівські війни-5»
21.00 Битва Титанів. 
Передмова. Бій Ломаченко - 
Піріяпіньйо
22.10 Д/ф
23.10 Битва Титанів. 
Передмова. Бій Пак-яо - Бредлі
00.25 Битва Титанів. 
Передмова. Бій Мейвезер - 
Герерро

06.00, 23.30 Загадки Всесвіту
06.50 Бандитська Одеса
07.20, 00.20 Підроблена 
історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Секретні території
10.40, 22.40 Планета Земля
11.30 Секретна зброя тварин
12.20 Шукачі неприємностей
13.10, 16.30 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
18.20 Як захопити планету
21.50 Вижити попри все

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/c 

«Слід» 1

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.30, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.15 Зірковий шлях

10.00, 19.45, 02.15, 03.15 

«Говорить Україна»

11.10 Х/Ф «ЗОЛОТІ НОЖИЦІ»

18.00, 04.45 Т/c «Безсмертник. 

Віра і правда» (2)

21.00 Т/c «Тальянка» 1

23.00 Події дня

23.30 Т/c «Мент у законі 8» (2)

06.10, 07.25, 07.33, 07.55 Kids 
Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.00 Репортер
08.05 Єралаш
11.55 Т/с «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.15 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «ГРОМОБІЙ»
23.15 Х/Ф «ПОЦІЛУНОК 
ДРАКОНА»
02.05 Служба розшуку дітей
02.10 Великі почуття
03.40 Зона ночі
05.30 25-й кадр

КІНОНОВИНИ

У КОНКУРСНИХ 
ПРОГРАМАХ КАНН УКРАЇНА 
НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
telekritika.ua 

Оргкомітет 68-го Каннського кінофестивалю ого-
лосив програму. Перелік фільмів оприлюднено на 

офіційному сайті кінофоруму. У конкурсних програ-
мах Україна не представлена.

 В основному конкурсі змагатимуться стрічки та-
ких метрів, як Паоло Соррентіно, Гаса Ван Сента, Дені 
Вільньова та інших. Загалом це сімнадцять картин кі-
норежисерів із десяти країн.

 Програма «Особливий погляд» включає стріч-
ки авторів з Румунії («Мій скарб» Корнеліу Порум-
бою), Ісландії («Rams» Грімура Хаконарсона), Франції 
(«Мэріленд» Аліс Вінокур) та ще 11 стрічок.

 Широко представлена географія дев'яти фільмів-
учасників конкурсу короткометражних фільмів: Ліван, 
Катар, Австралія, Туреччина, Франція, Великобрита-
нія, Палестина, Німеччина,  Бельгія, Аргентина.

Журі основного конкурсу Каннського кінофести-
валя очолять режисери Ітан і Джоел Коени, а головою 
журі виступить акторка і режисер Ізабелла Росселліні.

 Розпочнеться Каннський кінофестиваль 13 травня 
та триватиме до 24 травня.

АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ 
ЗНІМЕ «КАПІТАНА 
МАРВЕЛ»?
kino-teatr.ua

Анджеліна Джолі може сісти у 
режисерське крісло жіночого 

супергеройського блокбастера – 
«Капітан Марвел». Інсайдери під-
тверджують чутки про те, що сту-
дія розглядає Джолі на цю почесну 
посаду. Сама актриса не особливо 
поспішає погоджуватися на пропозицію.У випадку, 
якщо всіх влаштовуватимуть умови контракту, при-
сутність Джолі в проекті стала б гарною перспективою 
для фільму досягти успіху в прокаті.

Нагадаємо, що наступною режисерською стрічкою 
в робочому графіку Джолі значиться «Африка», голо-
вну роль в якій планує зіграти Бред Пітт.

СТОУН І ГОЛСІНГ МОЖУТЬ 
ЗНОВУ ЗІГРАТИ РАЗОМ
kino-teatr.ua

Схоже, Райан Голсінг і Емма Стоун знову можуть 
з'явитися на одному знімальному майданчику. 

Актори придивляються до музичної мелодрами «La La 
Land» Деміена Шазелля, яка розповість про стосунки 
двох мрійників, що приїхали в Лос-Анджелес по сла-
ву і визнання. Молода актриса Мія, яка намагається 
пристосуватися до життя в «місті янголів», і самовпев-
нений джазовий піаніст Себастьян закохуються одне 
в одного. Проте місто, яке звело героїв разом, може 
легко їх розлучити, коли пара зрозуміє, що поєднувати 
любов і кар'єру в нещадному ритмі сучасного мегапо-
лісу не так вже й просто.

Сценаристом і режисером фільму виступить Демі-
ен Шазелль, чия драма «Одержимість» принесла Дж.К. 
Сіммонсу «Оскар» за найкращу чоловічу роль друго-
го плану, а також перемогла в категоріях «Найкращий 
звук» і «Найкращий монтаж».

Раніше головні ролі було запропоновано Еммі Уот-
сон і Майлзу Теллеру, але вони відмовилися від участі 
через зайнятість в інших проектах.

Про терміни виробництва проекту поки нічого не 
повідомляється.
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Ось на що перетворилося авто самооборонівця Богдана Климчука. Правоохоронці констатували: очевидний підпал.

У 
Ірина КАЧАН

продовж останніх 
двох років волиняни 
все частіше чують 

новини про спалені автівки. 
Тільки-от новин про результати 
розслідувань резонансних підпалів 
не трапляється. Поговорили – і 
забули. 

Під приціл зловмисників потра-
пляють зазвичай політики, громадські 
діячі та бізнесмени. Точніше, їхні авто-
мобілі. На щастя, поки обходилося без 
людських жертв, лишень із суттєвою 
матеріальною шкодою для власників 
транспортних засобів.

НА ЧЕРЗІ – 
РЕВОЛЮЦІОНЕР

Останній інцидент трапився над 
ранок 17 квітня на вулиці Богдана 
Хмельницького, за кілька десятків ме-
трів від луцької мерії. Вогонь добряче 
понівечив «Volkswagen Caddy» 2006 
року випуску. Власник автомобіля – 
заступник координатора «Самооборо-
ни Волині», член виконавчого коміте-
ту Луцької міської ради, підприємець 
Богдан Климчук. 

«Близько четвертої ранку мене збу-
дили сусіди й сповістили, що біля бу-
динку палає мій автомобіль. Я відразу 
вибіг. На місці працювали пожежники, 
яких викликав таксист, що першим 
помітив вогонь. Тієї ночі я міцно спав, 
був дуже втомленим після мітингу і 
дороги, бо саме повернувся зі столиці. 
Якби не сусіди, то сам, певно, не почув 
би нічого», – каже активіст. 

Попри те, що бак був геть повним, 
авто не вибухнуло. Благо, дуже опера-
тивно спрацювали рятувальники, які 
усунули небезпеку. 

За словами постраждалого, право-
охоронці підтвердили, що це справді 
був підпал. Спереду під автівкою роз-
лили бензин, а під заднім колесом не-
відомі зловмисники лишили ще одну 
пляшку з паливом. Очевидно, палії 
очікували більшого ефекту, міркує са-
мооборонівець.

Богдан Климчук переконаний: під-
пал має політичне підґрунтя, мовляв, 
у такий спосіб йому помстилися неві-
домі недоброзичливці. Натомість біз-
несові мотиви виключає. Як відомо, 
йому належить туристичне агентство 
«Патріот». 

«У мене бізнес дуже хороший, не-
конфліктний. Та й побутових конфлік-
тів ніяких не було останнім часом. 
Тому підпал пов’язую суто з активною 
громадською діяльністю. Я завжди 
мав свою позицію на міськвиконкомі, 
іноді доволі жорстку. Звісно, були су-
перечки, але нічого серйозного. Мож-
ливо, це стосується розслідування 
різних корупційних діянь. Я багатьом 
можу бути невигідним», – говорить 
громадський діяч. 

Та попри це, всерйоз звинувачува-
ти поки нікого не хоче. Тим паче, жод-
них погроз не отримував. 

«Це всього лиш залізо. Слава Богу, 
що не по голові. Я висновки зробив, але 
свою діяльність не збираюся полишати. 
Тепер раджу усім страхувати свої авто-
мобілі, бо мій не був застрахований. 
Коли купував, він обійшовся мені у 8-9 
тисяч доларів, зараз коштує близько 
220 тисяч гривень. До слова, тижнем 
раніше у мене вкрали велосипед, те-
пер спалили авто. Мабуть, хочуть, аби 

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО…ГОРИ, ГОРИ ЯСНО…
ЧОМУ ПІДПАЛИ АВТОМОБІЛІВ СТАЮТЬ ПОГАНОЮ ЗВИЧКОЮ?

я більше уваги приділяв пішим прогу-
лянкам. Звісно, ці дві події навряд чи 
пов’язані між собою, але тепер я ли-
шився узагалі без транспортних засо-
бів», – розповів Богдан Климчук.

Оскільки для Луцька це вже не 
перший подібний підпал, що може 
мати політичні мотиви, самооборо-
нівці вирішили звернутися до міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова, 
аби той взяв під особистий контроль 
розслідування кримінального про-
вадження з цього приводу. Власне, до 
очільника МВС звернувся народний 
депутат Ігор Лапін, помічником якого 
є Богдан Климчук. 

НА ПЕРШИЙ-
ДРУГИЙ РОЗРАХУЙСЬ

Перший гучний підпал із політич-
ним «душком» трапився у Луцьку 3 січ-
ня 2013 року. Тоді пізно ввечері у ста-
рому місті згорів автомобіль «Toyota 
Camry», на якому їздив депутат Луцьк-
ради, адвокат Андрій Козюра. Рівно 
через два тижні по тому, 23 січня, во-
гонь знищив іномарку «Toyota RAV4» 
підприємця Сергія Були, тодішнього 
бізнес-партнера Козюри.

«Я вже навіть не цікавлюся, що із 
моєю справою. Чи вона закрита, чи 
ще відрита. Винних і замовників не 
знайшли. І, схоже, такий стан справ 
усіх влаштовує. І той факт, що зло-
чини такої категорії не розкривають, 
породжує безкарність. А це стиму-
люватиме багатьох до такого способу 
з’ясування стосунків», – коментує Ан-
дрій Козюра. 

У ніч із 10 на 11 січня 2013 року 
у Володимирі-Волинському підпали-
ли припаркований біля дому «Toyota 
Sequoia», яким їздив відомий місцевий 
бізнесмен Сергій Ковальчук. 

Згодом правоохоронці з’ясували, 
що підпал здійснили три виконавці на 
замовлення четвертої особи. Через од-
ного з виконавців за вчинення підпалу 

замовник передав паліям винагороду 
у розмірі трьох тисяч доларів. Проте 
скористатися цими грішми зловмис-
никам не вдалося, адже вони постали 
перед судом.

Потому впродовж однієї ночі, 7 
лютого 2013 року, в Луцьку вогонь 
знищив ще дві іномарки. Одна з них, 
а саме «Volkswagen Golf 3», спалахнула 
біля будівлі Волинської облдержад-
міністрації. Інша – «Skoda Fabia» – на 
вулиці Кравчука у дворі житлового 
комплексу «Колізей». До слова, остан-
ня добряче пошкодила ще й дві сусід-
ні машини. Зрештою в обох випадках 
експерти констатували підпали. 

Як розповідає власник знищеної 
«Skoda Fabia», йому відомо, хто і чому 
підпалив його службову машину. При-
чина банальна – ревнощі через жінку. 
Утім зловмисник-ревнивець ховаєть-
ся від правоохоронців за кордоном. 

А вже 26 травня у дворі одного з бу-
динків на проспекті Волі горіла «BMW 
X5», якою користувався Олександр Тов-
стенюк, голова правління благодійного 
фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк». На 
той момент він також був помічником-
консультантом Ігоря Палиці, на той час 
депутата Верховної Ради. Тоді міліція, 
як і у решті випадків, відкрила прова-
дження за фактом підпалу машини й 
донині не знайшла винних.  

Ще більше підпалів трапилося в 
2014 році, переважно у Луцьку, і всі 
інциденти стосувалися людей із міс-
цевого політикуму. 

Близько четвертої ранку 24 берез-
ня постраждав автомобіль депутата 
Луцької міськради, бізнесмена Романа 
Бондарука. Його «Lexus LS 460», при-
паркований біля обласної друкарні, 
спершу вибухнув, а потім зайнявся. 
Мешканка сусіднього будинку, яка й 
викликала рятувальників, помітила 
чоловіка, який перед вибухом мету-
шився біля автівки, а потім швидко 
накивав п’ятами. 

«Гадаю, що керівники наших пра-
воохоронних органів – невігласи і не-
компетентні люди. По жодному під-
палу, що трапилися у Луцьку, нема 
результатів. Мало того, почали масо-
во викрадати велосипеди. Недавно за 
одну ніч з мого під’їзду вкрали три ве-
лосипеди: мій, синів і сусідчин. Навіть 
таких злочинів розкрити не можуть, 
то про що тут говорити?» – обурюєть-
ся Роман Бондарук. 

Наступного місяця, 19 квітня, у 
Шацьку згоріла «Toyota Camry», що 
належала екс-керівнику місцевої мілі-
ції Віктору Цвиду. Врятувати дорогу 
іномарку вогнеборцям не вдалося. 
Цілком очевидно, що цей випадок теж 
можна називати підпалом. 

28 червня знову о четвертій ранку, 
але вже у селі Зміїнець, двоє невідомих 
зловмисників спалили «Lexus», яким 
їздила підприємець Олена Леонова, 
дружина громадського діяча, власни-
ка інтернет-видання «ВолиньPost» Во-
лодимира Пащенка. 

За словами сусідки сімейства, до 
будинку над ранок під’їхали два мо-
лодики на скутері, певний час вичі-
кували й придивлялися. Відтак авто 
зайнялося. 

«Правоохоронці досі не встанови-
ли винуватців. Звісно, що я пов’язую 
цю подію зі своєю активною громад-
ською діяльністю», – констатує Воло-
димир Пащенко. 

Від злочинної майстерності невідо-
мих постраждали й два «Лексуси» у селі 
Зміїнець 19 жовтня. Йдеться про автів-
ки депутата Луцькради, бізнесмена Во-
лодимира Никитюка та його дружини. 
Але цього разу під один з автомобілів 
підклали ручну осколкову гранату, ви-
бух пролунав посеред білого дня. 

«До дна автівки було прикріпле-
но гранату «Ф-1». На щастя, вибухова 
хвиля пішла ліворуч, пошкодивши ав-
томобіль, що стояв поряд, і будинок. 
Якби удар пішов уперед або праворуч, 

очевидно, уникнути жертв було б годі. 
На той момент у машині був лише я. 
Тільки завів автомобіль. Однак саме 
мав везти дочку з трьома онуками на 
ролики», – прокоментував інцидент 
пан Никитюк і додав, що пов’язує його 
зі своєю діяльністю у міськраді, де він 
очолює земельну комісію. 

Незадовго після того, 30 жовтня о 
другій ночі, невідомі спалили «BMW 
730» громадської діячки Юлії Вусенко, 
що на той момент була кандидатом у 
народні депутати від «Самопомочі». 
За словами експертів, авто підпалили 
з використанням легкозаймистої рі-
дини. 

«На місце події прибули дві пожеж-
ні машини. Гасили довго, бо був оче-
видний підпал у двох місцях. Боялися, 
щоб не вибухнула. У мене ворогів не-
має. Дзвінків з погрозами теж не отри-
мувала. Я не думаю, що це пов’язано 
з особистим. Стосовно діяльності 
партії «Самопоміч» та передвиборчої 
кампанії, теж не знаю. З партіями чи 
кандидатами не конфліктувала. Але є 
момент, пов’язаний з люстраційними 
інформаційними кубами, які опри-
люднила «Самопоміч». У них підпада-
ють під люстрацію голосувальники за 
«диктаторські закони 16 січня». До нас 
телефонували люди, імена яких були в 
цьому списку», –  коментувала тоді си-
туацію Юлія Вусенко.

Слід пригадати й інцидент у селі 
Підгайцях 4 листопада, де вранці 
на ходу пролунав сильний вибух у 
«Volkswagen Transporter», за кермом 
якого перебував місцевий житель, під-
приємець.

***
За словами начальника луцької 

міліції Ігоря Муковоза, тільки мину-
лоріч було зафіксовано вісім подібних 
злочинів, а це надто багато для спокій-
ного Луцька. Визнає: в умовах нового 
законодавства розкривати такі зло-
чини стало важче, насамперед через 
новації у документуванні. 

«Наразі по Луцьку нема жодного 
розкритого злочину, який стосується 
підпалів. Та зазвичай мотиви бізнесові: 
чи то з’ясування боргових стосунків, чи 
то зведення рахунків між конкурента-
ми або колишніми бізнес-партнерами. 
Зауважу: поки що не встановлено 
мотиви підпалів у справах Вусенко 
і Климчука», – запевняє начальник 
луцького міськвідділу міліції. І додає, 
мовляв, не виключає, що з початком 
виборчої кампанії історія з підпалами 
автомобілів може продовжитися. 

З-поміж понад десятка резонанс-
них автопідпалів волинські правоохо-
ронці розкрили лише один злочин. Ре-
шта – під знаком питання. Тим часом 
безстрашні опоненти все частіше по-
чинають бавитися у вкрай небезпечні 
ігри, влаштовуючи підпали автівок 
своїх конкурентів. І найстрашніше, що 
до підпалів починають вдаватися на-
віть далекі від політики й громадської 
діяльності особи. Такий спосіб «розбі-
рок», схоже, стає поганим трендом. 

Безкарність породжує злочин-
ність.
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квітня 2015 року видання 
«Хроніки Любарта» 
надіслало до Луцької 

міської та Волинської обласної рад 
інформаційні запити з проханням 
надати копії декларацій про доходи 
обранців. На момент написання 
матеріалу (21 квітня 2015 року) такі 
документи надали аж ніяк не всі 
обранці. 

Хоча закон передбачає п’ять робо-
чих днів для надання такої інформації, 
або ж ще додатково п’ять днів «фори» 
може бути надано, якщо ради не були 
розпорядниками такої інформації. В 
цьому випадку вони мали б перена-
правити запит ХЛ до відповідних дже-
рел. Зазвичай таким є місце роботи 
депутата, адже там можуть зберігати-
ся копії декларацій. Волинська облас-
на рада у  своїй відповіді повідомила, 
що надала лише ті копії декларацій, 
які мала. З огляду на це, можна зроби-
ти висновок, що в облраді немає відо-
мостей про місце роботи депутата? 

Луцька міська рада відповіла, що 
потребує додаткових 20 робочих днів 
для надання такого великого об’єму 
інформації. Тобто, можна сподіватися, 
що до наступного номеру ХЛ ми буде-
мо мати повну картинку, адже якраз 
тоді мине 20 робочих днів від 1 квітня. 
А поки що свої декларації самостій-
но надали лише 13 депутатів Луцької 
міської ради. Однак, все ж таки споді-
ваємось, що зрештою ми отримаємо 
усі документи. 

БІЛОСЕРДЕЧНІ 
Депутат Луцької міської ради Вале-

рій Бондарук, який працює комерцій-
ним директором ТзОВ «Волиньфарм», 
протягом 2014 року заробив 216 тисяч 
332 гривні. При цьому заробітна пла-
та депутата склала 77,5 тисяч гривень, 
ще 138,8 тисяч – це дохід від переда-
чі майна в оренду. На рахунку доходу 
його сім’ї куди більше – 3 мільйони 
675 тисяч 231 гривня. З них лише 17,9 
тисяч заробітної плати. Найбільше, 
понад три мільйони гривень доходу, 
сім’я заробила завдяки провадженню 
підприємницької та незалежної про-
фесійної діяльності. Ще 5 тисяч у ви-
гляді дивідендів та процентів і ще 64,5 
тисяч – дохід від відчуження рухомого 
та нерухомого майна. 

Депутат задекларував частину в 
будинку площею у 612,9 кв. м та трьох 
квартирах і двох об’єктах нерухомого 
майна. На сім’ю депутата також за-
писано земельну ділянку (2145 кв. м), 
житловий будинок (588,3 кв. м) та чо-
тири об’єкти нерухомого майна (24,9, 
82,6, 59 та 68,1 кв. м).   

Депутат Валерій Бондарук має 
три автомобілі: Toyota Land Cruiser 
2013 року, Mercedes-Benz 2008 року та 
Range Rover 2002 року, а також гумо-
вий човен 2007 року. На сім’ю запи-
сано автомобіль Mercedes-Benz 2014 
року. За 2014 рік депутат задекларував 
внесок у розмірі більш як 1 мільйон 
гривень до статутного капіталу това-
риства. Його сім’я – ще 105 тисяч гри-
вень внеску до статутного капіталу. 

Заступник директора ДКП «Луць-
ктепло» та депутат від ВО «Батьків-
щина» Артур Василевський задекла-
рував 118586 гривень доходу. З них 
80186 тисяч гривень – це заробітна 
плата. Решта – інші види доходу. Під 

ДОРОГІ ДЕПУТАТИ ДОРОГІ ДЕПУТАТИ 

кводоканал» свободівець Юрій Вега 
задекларував 91 тисячу 120,73 гривень 
доходу за звітний період. З них по-
над 12,5 тис. грн – інші види доходів, 
решта – заробітна плата. Сім’я декла-
ранта задекларувала 65,9 тис. грн. Се-
ред майна депутата – земельна ділянка 
площею 700 кв. м, квартира (51 кв. м) 
та гараж (18 кв. м). На сім’ю депутата 
задекларовано дві земельні ділянки 
(700 та 948 кв. м), садовий будинок (63 
кв. м), гараж (25 кв. м) і автомобіль 
ЛуАЗ 1990 року. 

Колега Веги по партії, завідувачка 
приймального відділення Волинської 
обласної інфекційної лікарні Любов 
Серба задекларувала 42 тисячі 799 
гривень доходу, з них 2668 грн матері-
альної допомоги. Медик має квартиру 
площею 46,5 кв. м. 

НОВОЛУЧАНИ   
Головний юрисконсульта Благо-

дійного фонду «Фонд Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк», депутат Ігор Поліщук 
задекларував 457 тисяч 575,71 грн до-
ходу, з них 23953,71 грн – це заробітна 
плата. Решта грошей – дохід від під-
приємницької чи незалежної діяль-
ності. Депутат має земельну ділянку 
площею 560 кв. м та автомобіль Toyota 
Camry 2008 року. 

Завідувач кафедри матеріалознав-
ства та пластичного формування кон-
струкції машинобудування Луцького 
національного технічного університе-
ту, член групи «Новий Луцьк» Петро 
Савчук задекларував дохід в сумі 295 
тис. 977 грн, з них 123,6 тис. грн заро-
бітна плата, ще 172,3 тис. грн – дохід 
від підприємницької та незалежної 
професійної діяльності. Сім’я депу-
тата заробила 71 тисячу 863 гривні, з 
них майже вся сума, 68,8 тис. грн, це 
заробітна плата. 

На сім’ю декларанта зареєстрова-
но земельну ділянку площею 736 кв. 

м та будинок, площа якого сягає 245,1 
кв. м. Жодне авто в декларації не за-
писане. 

Керівник депгрупи «Новий Луцьк» 
Андрій Осіпов задекларував 207 ти-
сяч 219,2 гривень доходу. З цих гро-
шей 200,5 тисяч гривень – це дохід від 
провадження підприємницької діяль-
ності. Окрім цього, депутат задекла-
рував дохід, отриманий з Німеччини, 
який у нац валюті становить 23 тисячі 
151,8 грн. 

Осіпов має житловий будинок 
площею 68,5 кв. м, а його сім’я – квар-
тиру площею 52,3 кв. м та земельну 
ділянку площею 0,1035 кв. м. Серед 
задекларованих транспортних засобів 
– автомобілі Chevrolet Cruze 2011 року 
та Dacia Logan 2008 року. 

ЄВРОПЕЙКА 
Представниця Європейської партії 

Олена Голєва, яка є членом наглядо-
вої ради швейного підприємства ПАТ 
«Волинь», задекларувала 621 тисячу 
695 гривень, з них 24 тисячі – заробіт-
на плата. Решта – дивіденди (587 грн), 
дохід від провадження підприємниць-
кої діяльності (176,3 тис. грн), дохід 
від передачі в оренду (418,2 тис. грн), 
інші види доходів (2500 грн). Сім’я 
Олени Голєвої заробила 132 тисячі 935 
грн. З них 8020 грн – це дивіденди та 
проценти, 24 тис. грн. – заробітна пла-
та та ще 100915 грн – дохід від передачі 
в оренду.  

Депутат задекларувала чимало не-
рухомого майна. Зокрема, земельну 
ділянки площею в 70 041 і 14 273 кв. 
м, квартиру (110 кв. м), чималий га-
раж (562,9 кв. м) та ще п’ять об’єктів 
площею 4,8 тис. кв. м, які зазначені 
як інше нерухоме майно. На сім’ю 
депутатки записано чотири земельні 
ділянки загальною площею в понад 3 
тис. кв. м, два будинки (278 та 464,5 кв. 
м), квартиру (110 кв. м) та інше неру-

хоме майно загальною площею в по-
над 2 тис. кв. м. 

Олена Голєва їздить на двох авто – 
BMW 24 2004 року та Cadillac Escalade 
2008 року. Ще три машини записано 
на родину представниці партії Ка-
теринчука. Це Land Rover 2007 року, 
Volvo S80 2005 року та Mercedes Benz 
S350 2013 року. 

Серед пасивів депутата – цінні 
папери вартістю 333,5 тис. грн та вне-
ски до статутного капіталу підприєм-
ства – 25,6 млн грн (з них 21,7 тис. грн 
вкладено у звітному році). Номінальна 
вартість цінних паперів, якими воло-
діє сім’я депутата, складає 1,7 млн грн, 
а розмір внесків до статутного капіта-
лу підприємства – понад 19 млн грн. 

Олена Голєва у декларації також 
вказала фінансові зобов’язання, серед 
яких добровільне страхування (1815 
грн за кордоном), а її сім’я, окрім стра-
ховки (50 тис. грн), задекларувала по-
гашення позики на суму в майже 250 
тис. грн. 

РІДНОМІЩАНИ 
Помічник нардепа Сергія Мар-

тиняка депутат Луцької міської ради 
Олександр Пиза задекларував 69 
тисяч 214 гривень, з них заробітна 
плата склала 51 тисячу 639 гривень. 
Дивіденди та проценти склали 2575 
грн, ще 5 тис. грн – це дохід від під-
приємницької діяльності і ще 10 тис. 
грн – від відчуження цінних паперів 
та корпоративних прав. Сім’я декла-
ранта заробила у 2014 році більше – 
133,9 тис. грн. З них 88,4 тис. грн – це 
заробітна плата. Решта – 31,7 тис. грн. 
– є дивідендами та процентами, 3982 
грн – матеріальною допомогою, а 9738 
– іншими видами доходів. 

Депутат має три земельні ділян-
ки площею 1462, 1462 та 500 кв. м, дві 
квартири (61 та 140,1 кв. м), гараж 
(18,3 кв. м) та інше нерухоме майно 

цим поняттям законодавець розуміє 
пенсійні виплати, стипендії, позики, 
допомогу у зв’язку з тимчасовою не-
працездатністю, вагітністю і пологами, 
народженням дитини, забезпечення 
оздоровчих заходів чи відшкодування 
за майнову чи моральну шкоду. Сім’я 
депутата задекларувала 13,8 тис. грн. 

Окрім цього, Василевський за-
писав у декларації три квартири (чи 
частки у них), площею 12, 12 та 53 кв. 
м. На сім’ю депутата зареєстровані 
дві квартири – 12 та 72 кв. м. Серед 
транспортних засобів числиться авто-
мобіль Skoda Octavia 2009 року. У бан-
ку в декларанта 15 тис. 250 гривень, з 
них 10 тисяч 380 гривень вкладених у 
звітному році. Ще 7 тисяч гривень – це 
задеклароване добровільне страху-
вання.  

Володимир Самуляк, заступник 
директора державного виробничо-
торгового підприємства «Волиньфарм-
постач», член політичної партії ВО 
«Батьківщина» задекларував 174 тися-
чі 108 гривень. Усе це – заробітна пла-
та. Ще 91,3 тис. гривень – це заробітки 
сім’ї депутата. Серед майна обранця – 
дві земельні ділянки площею 603 та 660 
кв. м, житловий будинок (185 кв. м) та 
гараж (40 кв. м). Володимир Самуляк 
має два автомобілі: Ford Focus 2008 
року та Deo Lanos 2007 року. 

Колишній голова фракції «Бать-
ківщина» у Луцькраді депутат Юрій 
Корольчук задекларував 494 тис. 630 
гривень доходу. З них 277,8 тис. грн за-
робітної плати, ще 2170 грн дивіденди 
та проценти, 114,3 тис. грн доходу від 
відчуження майна, 25 тис. грн в якості 
передачі майна в оренду і ще 75,2 тис. 
грн – інші види доходів. 

Сім’я бютівця заробила 66 тис. 898 
грн. Майже усі гроші (52,9 тис. грн) 
– це заробітна плата. Декларант має 
земельну ділянку площею 661 кв. м та 
квартиру (114,5 кв. м), а його сім’я за-
декларувала дві ділянки (2000 та 1500 
кв. м). Депутат працює генеральним 
директором публічного акціонерного 
товариства «Волинь-Авто» і, відпо-
відно до спеціалізації підприємства, 
надає перевагу автомобілю Mercedes 
Benz 2007 року. Натомість на родину 
обранця записано два авто: Kia Cerato 
2009 року та Opel Astra 2008. 

У звітному 2014 році депутат вклав 
22 тис. 701 гривню, а також задеклару-
вав номінальну вартість цінних папе-
рів – 1 млн 849 тис. 425 грн. Його сім’я 
на рахунку в банку задекларувала 15,9 
тис. грн.   

СВОБІДНІ 
Депутат-свободівець Андрій Буй, 

який рік працює заступником началь-
ника Управління ПФУ в м. Луцьку, за-
робив протягом 2014 року 55,1 тис. грн 
доходу. Усе це – заробітна плата. Його 
сім’я задекларувала 9,7 тис. грн дохо-
ду, з них 944 грн – це допомога із без-
робіття. На родину депутата записано 
житловий будинок площею 65,1 кв. м. 
Окрім цього, Андрій Буй задеклару-
вав погашення кредиту та відсотків на 
суму в понад 14 тисяч гривень. 

Заступник головного інженера 
комунального підприємства «Луць-
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НАКИПІЛО

СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ 
ТЕРПІТИМУТЬ КІДАЛОВО?

(7,2 кв. м). Їздить Олександр Пиза 
на Hyundai Santa Fe 2005 року. На ра-
хунку в фінустанові колишній банкір 
зберігає 82,6 тис. грн та має 60,5 тис. 
грн в якості внеску до статутного ка-
піталу товариства чи підприємства. 
Його сім’я в банку тримає 157134 
гривні. Є в декларації і відомості про 
фінансові зобов’язання депутата. Се-
ред них – добровільне страхування 
(1000 грн), погашення позики (понад 
69 тис. грн). 

ПОЗАФРАКЦІЙНИЙ 
Депутат Андрій Разумовський, 

генеральний директор ПП «Захід-
ноукраїнська торгова компанія», 
задекларував дохід у 238 тис. грн. 
Наявність сім’ї депутат в декларації 
не вказав. Його основний дохід – це 
гроші від відчуження рухомого та 
нерухомого майна. 

Депутат задекларував дві земель-
ні ділянки, обидві площею 900 кв. м. 
Їх депутат придбав у звітному році за 
113500 гривень. Окрім цього в 2014 
році депутат придбав автомобіль 
Mercedes E350 2010 року, вказавши 
його вартість – 700 тис. грн. Серед 
інших пасивів депутат має цінні па-
пери вартістю 9967 грн та розмір до 
статутного внеску капіталу товари-
ства – 4 млн 173 тис. 857 грн. З них 
940 тис. 214 грн, внесених у звітному 
році. Серед фінансових зобов’язань 
– добровільне страхування – 18 тис. 
177 грн. 

ОБЛАСНІ ОБРАНЦІ 
Голова Волинської обласної ради 

Валентин Вітер заробив протягом 
2014 року 150 тисяч 890 гривень. З 
них 143 тисячі 121 гривня – це заро-
бітна плата, ще 7769 грн – дивіден-
ди та проценти. Сім’я волинського 
спікера заробила 52,2 тис. гривень. 
З них левова частка (45,9 тис. грн) є 
заробітною платнею. 

Серед статків декларанта земель-
на ділянка площею 1050 кв. м, жит-
лові будинки (297 кв. м та 62 кв. м) 
і дача площею 110 кв. м. А ось єдине 
авто Peugeot 2011 року зареєстрова-
но на сім’ю Вітра. У банку депутат 
тримає 76,5 тис. грн.  

Перший заступник голови Во-
линської облради Олександр Пи-
рожик задекларував 118 тисяч 524 
гривні доходу. Майже всі кошти  є 
заробітною платнею посадовця. У 
декларації Пирожика земельна ді-
лянка площею 1000 кв. м. Серед фі-
нансових зобов’язань – погашення 
заборгованості на суму в понад 70,2 
тис. грн. 

Депутат Святослав Боруцький, 
який є заступником голови Волин-
ської обласної організації Всеукра-
їнського об’єднання «Свобода», за-
декларував 24 тис. 879 грн доходу за 
2014 рік. Це, власне, все, що він за-
декларував. Кошти записані у графі 
«Заробітна плата». 

Депутат Юрій Лобач (до лютого 
2014 року перший заступник голови 
обласної ради) задекларував 86,9 тис. 
грн. З них 43 тис. грн – заробітна пла-
та, ще 43,8 тис. грн – допомога із без-
робіття. Сім’я Лобача заробила 75,9 
тис. грн. З них 48,4 тис. грн – це дохід 
від відчуження рухомого та нерухо-
мого майна, ще 27,5 тис. грн – дохід 
від провадження підприємницької 
діяльності. Сім’я декларанта має зе-
мельну ділянку площею 1189 кв. м, 

квартиру (51,6 кв. м) та гараж (21,8 
кв. м). Декларант має два вантажні 
автомобілі – Ford Transit 1994 року та 
Barkas 1977 року. Сім’я ж депутата їз-
дить на авто Mitsubishi Colt 2005 року. 

Незважаючи на отримання допо-
моги з безробіття, декларант зумів 
вкласти у звітному році 160 тис. 730 
грн у фінансову установу. 

Колишній голова обласної ради 
Володимир Войтович задекларував 
215 тис. 760 грн доходу. З них 113 
тис. 370 гривень – заробітна плата. 
Ще 102390 грн – інші види доходів. 
Дружина депутата задекларувала 72 
тис. 214 грн. З них зарплата склала 56 
тис. грн. 

Декларант має квартиру (59,7 кв. 
м), гараж (24 кв. м), а його сім’я – дач-
ний будинок (313 кв. м) і також квар-
тиру (83,6 кв. м). Серед транспортних 
засобів – Skoda Superb 2013 року. 

Комерційний директор ТзОВ 
«СВА Плюс», депутат Василь Столяр 
заробив 21 тис. грн. Це – заробітна 
плата. Однак він має задекларовану 
вартість цінних паперів на суму в 135 
млн 12 тис. 680 грн та внесків у ка-
пітали підприємства на суму в 2 млн 
893 тис. 497 грн. 

Депутат задекларував будинок 
площею 120 кв. м та дві земельні ді-
лянки (800 та 850 кв. м). Сім’я депу-
тата зареєструвала ще дві земельні 
ділянки (1248 і 800 кв. м), два житло-
ві будинки (94 та 184 кв. м). Столяр 
має два авто – Toyota Land Cruiser 
2008 та Mercedes Benz S500 2011 року. 
Сім’я зареєструвала авто  Toyota Land 
Cruiser 2011 року. 

Тимчасово безробітна депутатка 
Людмила Кирда (з березня 2014 року 
до серпня 2014-го – голова Мане-
вицької РДА) задекларувала 33 тися-
чі гривень доходу. З них 30,5 тис. грн 
– заробітна плата, решта – інші види 
доходів. Сім’я депутата задекларува-
ла лише 9960 грн доходу. Натомість 
серед зазначеного майна дві земельні 
ділянки площею 451 та 2694 кв. м, дві 
квартири (32,5 та 69,28 кв. м), гараж 
(413,6 кв. м), інше нерухоме майно 
(45,9 кв. м), автомобілі Fiat Doblo 2008 
року, вантажні авто Mercedes Benz 
1997 року  та Fiat Duсato 1991 року. У 
банку в депутатки 943 гривні.   

Ще один тимчасово безробіт-
ний на момент подання декларації 
депутат Андрій Мельник (екс-член 
фракції Партії регіонів, яка припи-
нила своє існування 23 січня 2015 
року) задекларував 36 тис. грн. З них 
10,8 тис. грн  – заробітна плата, а ще 
25,2 тис. грн – допомога із безробіт-
тя. Його дружина задекларувала 38,5 
тис. грн, з яких 38,2 тис. грн – заро-
бітна плата. Декларант має частку в 
квартирі та квартиру площею 22,7 
кв. м. А його дружина частково во-
лодіє квартирою площею 63,1 кв. м. 
Декларант записав авто Opel Vectra 
1998 року і зазначив, що на рахунках 
у банках та інших фінустановах має 
1500 грн. Разом з тим, депутат пога-
сив у звітному році заборгованість 
на суму в понад 80 тис. грн. 

Обранець Валентин Кошельник 
(фракція «Батьківщина») заробив 
64,4 тис. грн, з яких 49,5 тис. грн – до-
хід від підприємницької діяльності. 
Сім’я заробила майже півмільйона 
гривень – 476,8 тис. грн в якості дохо-
ду від підприємницької діяльності. 

Декларант має дві земельні ді-
лянки (298 та 296 кв. м),а  його сім’я 

– квартиру (64,5 кв. м) та два авто 
(Toyota Prius 2006 року і Citroen  
2007-го). 

Депутатка Лідія Томашевська 
заробила 200,2 тис. грн. З них понад 
103 тис. грн – це спадщина. Ще 39,6 
– аліменти, 29,6 тис. грн – заробітна 
плата і 27,8 тис. грн – інші види до-
ходів. Сім’я депутатки отримала 28 
тис. грн. 

У декларанта є дві земельні ді-
лянки (956 кв. м та 1511 кв. м), бу-
динок (84,7 кв. м), гараж (18,1 кв. м), 
інше нерухоме майно (33,9 кв. м), 
авто Volkswagen 2008 року та Ford 
Fiesta 1989 року. 

Депутат-пенсіонер Володимир 
Навроцький заробив 113,8 тис. грн, 
його сім’я – 38,8 тис. Практично усі 
кошти відносять до категорії «Інші 
види доходів». Декларант має зе-
мельну ділянку (550 кв. м), будинок 
(100,3 кв. м), квартиру (56,5 кв. м) та 
гараж (15,6 кв. м). 

Обранець Сергій Слабенко заро-
бив 17 тисяч 562 гривні, задеклару-
вав земельну ділянку (300 кв. м), бу-
динок (очевидно, частка 11,9 кв. м), 
квартира (111,8 кв. м).  Дружина де-
кларанта має земельну ділянку (2400 
кв. м), квартири (72,8 та 166,3 кв. м), 
гараж (16,9 кв. м), натомість задекла-
рованих доходів не має. Слабенко за-
писав у декларації авто Skoda Octavia 
2005 року та внесок до статутного 
капіталу товариства в розмірі 2 міль-
йонів 503 тисяч 250 гривень. 

Депутат і ректор Академії рекреа-
ційних технологій і права Роман Кар-
пюк задекларував 94 тисячі 861,52 
грн доходу. Ці гроші  – заробітна пла-
та чи дохід від викладацької діяль-
ності. Його сім’я заробила 37328,96 
грн. У декларанта є гараж (48 кв. м), а 
сім’я має квартиру (99 кв. м). 

Підприємець та депутат Олексій 
Приходько заробив 660587 грн. З 
них 32,5 тис грн – дохід від підпри-
ємницької діяльності, решта – інші 
види доходів. 89,2 тис. грн – це дохід 
сім’ї. Депутат має 1500 кв. м землі, 
майже на 100 кв. м – будинок, гараж 
на 71 кв. м, сарай та авто Volkswagen 
1997 року.

В.о. директора ТзОВ «Волинь Ліс 
Сервіс» Олег Чикида задекларував 
лише квартиру площею 67,5 кв. м. 
Ще один депутат, який тимчасово не 
працює, Анатолій Грицюк заробив 
80,9 тис. грн. З них 500 – за викла-
дацьку діяльність. Решта – інші види 
доходів.   

Грицюк має дві земельні ділянки 
площею 3700 та 25400 кв. м, а також 
житловий будинок (245,6 кв. м) і авто 
Chrysler 2008 року. Його дружина 
декларує земельну ділянку площею 
25600 кв. м. 

Остання декларація, яку вдалося 
поки що отримати, – це копія про до-
ходи депутатки Світлани Вакулки. 
Вона заробила 24 тисячі 203 гривні, 
а сім’я – трішки більш як 16 тисяч. 
На рахунку в фінустанові у депутат-
ки майже 40 тис. грн, а у її сім’ї – 24,8 
тис. грн. 

Члени сім’ї обраниці громади 
задекларували дві земельні ділянки 
(1200 та 900 кв. м), житловий буди-
нок (130 кв. м).

*** 
ХЛ і надалі очікуватимуть, що за-

пит про доступ до публічної інфор-
мації почують і решта відповідаль-
них осіб, яких обрала громада.

Ростислав ПІДДУБНИЙ  
ині минає рік із часів 
окупації російськими 
військовими Криму. 

Вже понад рік тому відійшли у 
вічність перші жертви Революції 
Гідності, Герої Небесної Сотні. 
Незабаром, у травні, буде річниця 
загибелі хлопців із тодішньої 
ще 51-ї бригади, які полягли під 
Волновахою. Що змінилося з цих 
часів та чи понесли винні хоч 
якусь відповідальність? Скільки 
ще зниклих безвісти героїв 
назавжди зникли у київських 
лісах та дніпровських хвилях? Їхні 
імена ніколи не почують, а сухі 
міліцейські рапорти не втішать 
серця рідних та близьких. 

Тільки й чути: от-от – і знайдуть 
фігурантів, от-от – і посадять вин-
них, а на практиці історія нагадує 
затяжну і довгу пісню, де ніколи не 
знайдуть тих, хто віддавав злочин-
ні накази. Уже посадили і знайшли 
вбивць Георгія Гонгадзе… 

Узяти хоча б місцевий приклад, 
волинський. Не так давно силовики 
били на сполох: шукаємо свідків по-
грому обласного управління МВС, 
аби знайти тих, хто віддавав накази 
кидати газові гранати в протесту-
вальників. Минув рік і почали шу-
кати винних? Та де ви були цей рік? 
Чи потрібно для річниці статистику 
почистити? 

Чи хтось не в курсі, що тодішній 
керівник волинських міліціонерів 
нині очолює столичних правоохо-
ронців? Чи потрібно знайти сер-
жанта, який стане черговим цапом-
відбувайлом? Періодично з екранів 
телевізорів лунають сухі звіти ке-
рівників силових структур. Голов-
нокомандувач Порошенко, вміло 
використовуючи міміку власного 
обличчя, висловлює співчуття та рі-
шучу готовність дати відсіч агресії.  
Усі розуміють, що президент Поро-
шенко не в простому становищі, втім 
деякі кроки, кадрові рішення, відсут-
ність реакції на критику військових 
змушують запитати: пане президен-
те, чи ви при своєму розумі, чи вас 
оточують вар’яти? 

Тоді для чого узагалі була по-
трібна Революція Гідності, аби цією 
гідністю в такий цинічний спосіб не-
хтували ті, хто божився про «кулю в 
лоб», швидке завершення АТО, тюр-
ми бандитам і розгін донецької мафії? 
Адже прописка суті не змінює. Пере-
фразовуючи відомий вислів: депута-
та із партії регіонів вивести можна, 
а от партію регіонів із депутата – ні. 
Скільки депутатів, які представляли 

політичні та бізнес-інтереси Віктора 
Януковича та його оточення, ще й 
досі перебувають у раді? 

Це не просто люди, які отриму-
ють заробітну плату з державного 
бюджету, користуються численними 
пільгами та правами, це люди, які 
представляють інтереси України і 
українців та ухвалюють рішення за 
український народ. Як працюється 
з такими людьми нардепам із полі-
тичних сил, що підтримували сили 
Євромайдану? 

Наприклад, депутат-мажо ритар-
ник Верховної Ради України Сергій 
Ківалов, якому в народі дали пріз-
висько «підрахуй». Ви, можливо, 
здивуєтеся, але він справді нині на-
родний депутат, має повне право 
голосу. 

Можна спитати: куди дивилися 
жителі Одеської області, які його об-
рали? Але й куди дивиться нинішня 
влада, яка допускає людей з сумнів-
ним заплямованим минулим та сьо-
годенням до доленосних рішень? 

Нагадаємо, що в 2004 році Сергій 
Ківалов обіймав посаду голови Цен-
тральної виборчої комісії України, 
коли відбулися президентські вибо-
ри з численними фальсифікаціями. 
Тоді й отримав два свої прізвиська: 
«кідалов» та «підрахуй». Він неодно-
разово проходив до парламенту під 
егідою Партії регіонів та представ-
ляв її інтереси. 

Пізніше, будучи прибічником 
Партії регіонів, він голосував за дик-
торські закони 16 січня 2014 року, 
якими суттєво обмежували права 
громадян і свободу слова. 

21 квітня 2015 року голова Служ-
би безпеки України Валентин На-
ливайченко підтвердив, що спец-
служби розслідують антиукраїнську 
діяльність нардепа. Зокрема, його 
підозрюють в організації сепаратист-
ських антиукраїнських проплачених 
акцій в Одесі, розтраті державної 
власності. Він один із тих, кому при-
писують організацію антимайданів у 
грудні 2013 року. 

Серед справ, у яких підозрюють 
Ківалова, – розкрадання за допомо-
гою злочинних схем земель і майна 
Одеського морського училища №17 
та Міжрейсової бази моряків; органі-
зація та відправка студентів Одеської 
юридичної академії на антимайдан у 
Київ; заклики до сепаратизму, роз-
міщення в ЗМІ статті щодо надання 
окремого статусу Одеській області.

Втім чому й досі з нардепа не 
зняли депутатську недоторканність? 
Чому так довго, вибірково і надто 
вже показово відбувається люстра-
ція і чи заради такого товчіння води 
в ступі гинуть кращі люди цієї кра-
їни? 

Н
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Юлія Ткач разом з чоловіком 
Олександром на церемонії «Герої 
спортивного року»

Юлія Ткач із золотою нагородою 
світової першості

БАСКЕТБОЛ

Н

ХРОНІКЕР
Улюблений фільм: «Любовь и голу-
би», «Москва слезам не верит».
Улюблена страва: солодощі.
Неспортивне хобі: читання, виши-
вання.
Улюблена книга: на жаль, немає... 
Люблю читати просто гарну літерату-
ру, окрім фантастики.
Найкраща вправа: гуляти з дитиною 
на свіжому повітрі, це ж так корисно.

Найекстремальніший вчинок у 
житті: народження дитини, для кож-
ної жінки це подвиг.
Домашній улюбленець: кіт Муся.
Особливий ритуал на удачу: тільки 
наполегливі тренування.
Фраза, що мотивує: мотивує мене 
моя сім’я, а прерозумних фраз можна 
назвати дуже багато, особливо, якщо 
полазити в інтернеті.

ЮЛІЯ ТКАЧ: 
«ТІЛЬКИ ЗАВАГІТНІЛА, 
ОДРАЗУ ЗНАЛА, ЩО 
ПОВЕРНУСЯ НА КИЛИМ»

Назар ТРИКУШ

У передостанньому турі 
Вищої ліги з баскетболу 
луцький БК «Волиньбаскет» на 
домашньому паркеті двічі здолав 
кіровоградський БК «Золотой Век».

Першу десятихвилинку гості до-
сить впевнено виграли завдяки точ-
ному двоочковому Сергія Глинчака – 
19:21. А ось другий період залишився 
за господарями, і на велику перерву 
лучани пішли з перевагою в шість 
очок – 39:33.

У подальшому нашим баскетболіс-
там вдавалося зберігати свою невели-
ку перевагу.  Гості доволі часто хибили 
з дальніх відстаней, за гру вони про-
вели лише три вдалі триочкові з 19-ти 
в матчі. У лучан теж були проблеми з 
дальніми кидками та штрафними, але 
господарі вигравали битви за підбір 
під своїм (23:22) і чужим (20:16) щи-
том – 63: 52.

У заключному періоді за рівної бо-
ротьби «Волиньбаскет» зумів зберегти  
свою 11-очкову перевагу – 80:69.

Капітан лучан Дмитро Швагрин-
ський у грі оформив дабл-дабл (14 
очок, 11 підбирань). А кожен гравець 
з луцького атакувального тріо у складі 
Андрія Кобеця, Олега Рудакова та Ар-
тема Шевченка за гру настріляв по 16 
очок. 

У поєдинку другого дня в Луцьку 
БК «Кіровоград» також поступився 
господарям майданчика, але цього 
разу доля поєдинку вирішувалася на 
останніх секундах. Стартову чверть 
знову взяли гості, ще й з непоганим 
відривом – 10:19.

У другій чверті картина гри по-
вністю змінилася, і вже господарі дик-

тували суперникам свої умови – 37:32. 
Після перерви Луцьк, як і раніше, грав 
краще як в обороні, так і в нападі, де 
особливо вирізнявся Павло Хайло – 
58:48. 

В останній чверті гості покра-
щили свою командну хімію і на 
35-й хвилині таки зрівняли рахунок 

– 60:60. Далі пішли гойдалки.  Та 
останню результативну атаку зро-
били лучани.  За 49 секунд до кін-
ця основного часу Артем Шевченко 
виводить «волиньбаскетців» уперед 
– 69:68. Суперники увімкнули так-
тику швидких фолів, і за 4 секунди 
до фінальної сирени помилився до-

свідчений Дмитро Швагринський. У 
БК «Кіровоград» на лінію штрафних 
вийшов Андрій Чайка. Та він не ви-
конав навіть завдання мінімум – пе-
ревести гру в овер-тайм – і двічі про-
махнувся – 69:68.

Найрезультативнішим у господа-
рів майданчика став Олег Рудаков (19 
очок, 6 підбирань).

На жаль, турнірного значення для 
лучан ці дві важкі перемоги не мали, 
адже южненський «Хімік-2» паралель-
но переміг київських «Вовків» і за-
чинив волинянам ворота у фінальну 
четвірку.

«Усе, що ми напрацьовували на 
тренуваннях, хлопці перенесли на 
майданчик. Єдине – ми не думали, що 
у суперника буде якісний зонний за-
хист. Та загалом цими двома іграми й 
результатом я задоволений, – розпо-
відає головний тренер лучан Дмитро 
Чайковський. – Зараз будемо працю-
вати над командною хімією, а це не 
лише ігрова, а й внутрішньокомандна 
дисципліна».

Ігри останнього туру лучани зігра-
ють у Дніпропетровську проти фарм-
клубу «Дніпра» 25-26 квітня.

Іван ЗАХАРЧЕНКО

а початку 2014 року 
борчиня з Ковеля Юлія 
Ткач-Остапчук повернулася 

у великий спорт після народження 
дитини та дворічної декретної 
відпустки. І не просто повернулася, 
а голосно, завоювавши бронзову 
нагороду на Чемпіонаті Європи. 
А через кілька місяців Юлія взяла 
«золото» на першості світу, що 
проходила у столиці Узбекистану. 
За ці неймовірні успіхи 
Національний олімпійський комітет 
України нагородив спортсменку 
«Спортивним Оскаром» у номінації 
«Повернення року».

– Недаремно ж цю подію на-
зивають негласно «Спортивним 
Оскаром», чи насправді дійство таке 
грандіозне? Тобто сподобалося?

– Це справді як «Оскар», проте 
спортивний. Усі вишукано вбрані, 
усміхнені. Є й своя червона доріжка, 
дуже багато спалахів фотокамер. Це 
реально дуже-дуже круто!!! Там при-
сутня вся еліта спорту. Того вечора 
я отримала море позитиву, драйву та 
заряду на працю. Адже бути на такому 
прийомі разом з усіма вітчизняними 
легендами спорту неабияк мотивує та 
зобов’язує працювати ще більше.

– Після народження дитини, на-
певно, важко було повертатися в 
спорт? Чи вагалася, ухвалюючи рі-
шення? Не було такого відчуття, що 
доведеться розриватися між сім’єю 
та кар’єрою?

– Після народження дитини дуже 
важко повертатись у звичний ритм. 
Потрібно працювати в десятки разів 
більше і наполегливіше, щоб набрати 
оптимальну форму! Ще й маленьке со-
нечко у тебе на руках, за яким потрібно  
надзвичайно пильно доглядати. Але 
ні, я не вагалася ні хвилинки! Тільки 

завагітніла, одразу знала, що поверну-
ся на килим. Проте навіть не думала, 
що так швидко і успішно! Це велика 
заслуга моєї сім’ї! У мене надзвичайно 
чудовий чоловік, по сумісництву він 
є моїм особистим тренером. Він мені 
дуже допомагав як із дитиною, так і на 

за інші області пропонували виступа-
ти.

– Але ж на самому патріотизмі 
довго не протягнеш. Професійний 
спорт потребує великих витрат?

– Так, усе банально зводиться до 
фінансового питання. Я доросла жін-
ка, яка уже має свою дитину та сім’ю, 
і щоб виступати на певному рівні, по-
трібно дуже багато коштів вкладати в 
себе: це і харчування, і екіпірування, 
і доїзди на тренування, і поїздки на 
змагання, і різні форми реабілітації, 
не кажучи вже про травми, операції. А 
зараз це все за власний рахунок. Я ро-
зумію, що на державному рівні дуже 
важко профінансувати спортсменів, 
проте у нас мало практикується спон-
сорська допомога.

– Якраз тренери кажуть, що в 
тебе олімпійський характер. Що це 
означає?

– Я не знаю. Звичайний у мене ха-
рактер, хіба дуже вперта.

– Усі твої вболівальники чекають 
на олімпійську медаль.

– Так, дай, Боже, на третій Олімпі-
аді здобути медаль. Бажано, щоб вона 
була золота. Ми цього прагнемо.

ЛУЧАНИ НОКАУТУВАЛИ КОМАНДУ З ТОП-4

тренуваннях. Я також не впоралася б 
без маминої підтримки. Вона завжди 
допомагала нам.

– Який спорт зараз найбільше ім-
понує маленькому Ярославу?

– Ярославчик із першого місяця 
свого життя і донині ходить разом з 
нами на тренування. Та й загалом він 
дуже багато часу проводить у борців-
ському залі. Якщо піде в професійний 
спорт, ми з чоловіком тільки підтри-
маємо його. Але спеціально змушува-
ти не будемо. Хоча нам дуже хотілося 
б, щоб він продовжив династію.

– У чому секрет волинської шко-
ли боротьби? З Іваничів і Ковеля 
дуже багато талановитих спортсме-
нів починає.

– Усі волинянки красиві й сильні 

спортсменки. Без сумніву, вони над-
звичайно талановиті, працьовиті, 
віддані своїй справі. Також велика за-
слуга у наших спортивних успіхах на-
лежить тренерам Івану Палію та Ана-
толію Мілєхіну.

– Тобі, напевно, не раз пропо-
нували виступати за збірні інших 
країн. Чи не замислювалася над тим, 
щоб переїхати в державу, де до спор-
ту є належне ставлення?

– Український спорт зараз вижи-
ває на ентузіазмі легендарних тренерів 
і відданості наших спортсменів, але 
так тривати не може вічно. Має бути 
ґрунтовніша підтримка від держави. 
Звичайно, мені пропонували змінити 
громадянство. Чому не пішла... Ну, не 
знаю. Я вчинила так, а не інакше. Та й 
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МУЗИЧНІ  НОВИНИ

П’ЯТНИЦЯ
1 ТРАВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

07.00 Х/Ф «КУРАЖ»

19.30, 02.05 «Телевізійна служба 

новин»

20.20 «Мультибарбара 2015»

21.00 «Вечірній Київ 2015»

22.55 «Світське життя»

00.00, 02.55 Х/Ф «ЧОРНИЙ 

ЛЕБІДЬ»

04.40 «Українські сенсації»

05.25 Телемагазин

05.30 Т/с «Сила кохання Феріхи»

05.20 Д/ф
06.30 Х/Ф «КАЗКА ПРО 
ЗАГУБЛЕНИЙ ЧАС»
07.50, 20.00 «Подробиці»
08.45, 03.40 Х/Ф 
«СОРОЧИНСЬКА ЯРМАРКА»
10.45 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «Ы» ТА 
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
12.40 Т/с «Ключі від щастя»
16.20 Т/с «Аромат шипшини»
18.10 «Стосується кожного»
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВ І РОМАН»
22.50 Х/Ф «ЇЇ СЕРЦЕ»
00.40 Т/с «Правдива історія про 
Червоні вітрила»

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.00 Х/Ф «У ПОШУКАХ ПРИГОД»
11.55, 13.10 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР. У 
ПОШУКАХ СПИСА ДОЛІ»
14.25, 16.20 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР. 
ПОВЕРНЕННЯ ДО КОПАЛЕНЬ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»
16.45 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР. 
ПРОКЛЯТТЯ ЮДИНОГО ПОТИРУ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/Ф «СХОВИЩЕ»
01.15 Х/Ф «ПРЯМИЙ КОНТАКТ»
02.45 Т/с «Революція»

05.35 Х/Ф «ЛЮДИНА 
НАРОДИЛАСЯ»
07.05 Х/Ф «ДОЧКА»
09.00 Х/Ф «Я НЕ ПОВЕРНУСЯ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк - 5»
00.40 Х/Ф «АДЬЮТАНТ ЙОГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
02.00 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНА 
НІЧ»
03.15 Нічний ефір

06.25, 23.00 Х/Ф «ПОЛЬОТИ УВІ 
СНІ ТА НАЯВУ»
08.15, 00.55 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Альтернативна музика. 
Bandur Band
09.45 Гандбол. Кваліфікація до 
Чемпіонату Європи-2016. Україна 
- Португалія
11.40, 04.30 Д/с «Мій новий дім 
- Корея»
12.10 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
12.45 Казки Лірника Сашка
13.00 Мультфільм
13.10 Школа Мері Поппінс
13.30 Як це?
14.10 Віра. Надія. Любов
15.25 До 70-річчя В.Зінкевича. 
Від «Смерічки» до «Світязя»
16.00 Театральні сезони
16.30, 20.05 Д/ф
17.30 Ювілейний концерт поета-
пісняра Вадима Крищенка 1 ч.
19.00 Х/с «Вікендові історії»
21.00, 05.00 Новини
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.20 Музичне турне
02.20 Х/Ф «СЕЗОН УБИВСТВ»

06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.25 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
11.00 Т/с «Професіонал»
19.00 Т/с «Ментівські війни-5»
21.00 Битва Титанів. Передмова. 
Бій Ломаченко - Піріяпіньйо
22.10 Д/ф
23.10 Битва Титанів. Передмова. 
Бій Пак-яо - Бредлі
00.25 Битва Титанів. Передмова. 
Бій Мейвезер - Герерро

06.00 Скарб.UA
06.40 Бандитський Київ
07.40 Д/ф
08.30 У пошуках істини
10.10 Велич і падіння Версаля
12.40 Відчайдушні рибалки
14.40 Планета Земля
17.40 Смак пригод
19.20 Містична Україна
21.00 Америка до Колумба
23.00 Ідеї, що перевернули світ
00.00 Війна всередині нас
00.50 Кримінал: великі таємниці
02.20 Гордість України

06.15 Т/c «Слід» 1
07.00, 15.00, 19.00, 03.15, 05.30 
Події
07.15 Х/Ф «ЗОЛОТІ НОЖИЦІ»
09.10, 23.00 Х/Ф «СЕРЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА»
11.10 Т/c «Родина маніяка 
Бєляєва» 1
15.20, 19.40 Т/c «Листи на склі» 1
21.00 Співай як зірка
01.00, 04.00 Т/c «Мент у законі 
8» (2)

06.23 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
08.00 Репортер
08.05 Х/Ф «ТРИ НІНДЗЯ 
ЗАВДАЮТЬ УДАРУ У ВІДПОВІДЬ»
10.00 Х/Ф «ТРИ НІНДЗЯ: 
КІСТОЧКИ ВГОРУ»
11.45 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ СОЛДАТ»
13.45 Х/Ф «ГРОМОБІЙ»
16.00 Х/Ф «ХТО Я?»
18.40 Х/Ф «ШАНХАЙСЬКІ ЛИЦАРІ»
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ»
23.00 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНИЙ 
БЛОКБАСТЕР»
00.40 Х/Ф «ПОЦІЛУНОК 
ДРАКОНА»
02.30 Великі почуття

СУБОТА
2 ТРАВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

07.10, 19.30 «ТСН» 08.00, 08.30 
М/с «Качині історії» 08.55 «Маша 
і ведмідь» 1 09.10 «Світське 
життя» 10.10, 02.00 Х/ф «Діти 
Водолія» 14.30 «Вечірній Київ 
2015» 16.25 «Вечірній квартал 
у Туреччині» 18.30 «Розсміши 
коміка» 20.15 «Українські 
сенсації» 21.20 «Вечірній квартал 
у Греції» 23.30 «Що? Де? Коли? 
2015» 00.30 Х/ф «Агент Гамільтон: 
Викрадена» 05.20 Телемагазин 

06.15 Х/Ф «КУХАРКА»
07.30, 20.00, 02.00 «Подробиці»
08.20 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «Ы» ТА 
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
10.15 Х/Ф «МОСКВА СЛЬОЗАМ 
НЕ ВІРИТЬ»
13.10, 03.15 Х/Ф «БУДИНОК 
ДЛЯ ДВОХ»
15.05 Концерт «Весна на Зарічній 
вулиці»
18.00, 20.30 Т/с «Мама Люба»
22.30 Т/с «Ключі від щастя»
02.30 Д/ф
04.45 Х/Ф «СНИ»

05.45 М/с «Муча Луча»
06.30, 01.40 Х/Ф 
«СТІЛЬНИКОВИЙ»
08.05 Антизомбі
09.00 Секретний фронт
10.00 Громадянська оборона
11.05 Інсайдер
12.00, 13.00, 20.05 Т/с «Інкасатори»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
22.10 Х/Ф «ПРОТИСТОЯННЯ»
23.55 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»
03.05 Т/с «Неправдива гра»

08.00 «Караоке на Майдані» 
09.00 «Все буде смачно!» 10.55 
Х/ф «Спортлото-82» 12.50 Х/ф 
«Поспішайте любити» 14.45 
Т/с «Коли ми вдома» 16.05 
«Холостяк - 5» 19.00 «Україна має 
талант!-7» 21.50 «Моя правда. 
Ектор Хіменес-Браво» 22.55 
«Україна має талант!-7» Підсумки 
голосування 23.20 «Давай 
поговоримо про секс 2» 01.20 Х/ф 
«Любов земна» 02.55 Х/ф «Квіти 
від переможців» 04.30 Нічний 
ефір 

06.05 Від першої особи
06.40 На слуху. Підсумки
07.35 У просторі буття
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.20 Перша студія
10.00 Зроблено в Європі
10.20 Нотатки на глобусі
11.00 Книга ua
11.30, 12.30, 14.10, 15.35 Д/ф
13.00 Світло
16.15 Чоловічий клуб. Спорт
17.10 Чоловічий клуб
17.45 Х/Ф «СТРАСНИЙ 
ТИЖДЕНЬ»
19.45 Музична премія 
«Європейський прорив року-
2015»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.05 Д/с «5 баксів.net»
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Х/Ф «СЕЗОН УБИВСТВ»

06.30 «Нове Шалене відео по-
українські»
10.00 Т/с «Професіонал»
18.00 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ: 
ЕПІЗОД 1 - ПРИХОВАНА 
ЗАГРОЗА»
21.00 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ: 
ЕПІЗОД 2 - АТАКА КЛОНІВ»
00.00 Х/Ф «ЗБИТОК»
02.00 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»
04.00 «Битва Титанів». 
Чемпионські бої за версіями 
WBC, WBA, WBO Василь 
Ломаченко - Гамальєр Родрігес. 
Флойд Мейвезер - Менні Пакьяо

06.00 Скарб.UA
06.40 Бандитський Київ
07.40 Д/ф
08.30 У пошуках істини
10.10 Космос зсередини
12.40 Відчайдушні рибалки
14.40 Планета Земля
17.40 Смак пригод
19.20 Містична Україна
21.00 Знищення бен Ладена
23.00 Ідеї, що перевернули світ
00.00 Війна всередині нас
00.50 Кримінал: великі таємниці
02.20 Іграшки для дорослих

06.15, 07.10, 01.25 Т/c 
«Приватний детектив Тетяна 
Іванова: Вінець безшлюбності» 1
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 Події
08.00, 03.40 Т/c «Приватний 
детектив Тетяна Іванова: 
Материнський інстинкт» 1
10.00 Зірковий шлях. Субота
11.00 Т/c «Ненавиджу і люблю» 1
15.20, 19.40 Т/c «Листи на склі» 1
21.50 Т/c «Родина маніяка 
Бєляєва» 1
05.05 Т/c «Дорожній патруль-9» 1
05.40 Т/c «Тальянка» 1

07.55, 06.00 Kids Time
07.55 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.20 Страсті за Ревізором
14.10 Т/с «СашаТаня»
18.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ»
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ»
22.45 Х/Ф «ДУЖЕ ЕПІЧНЕ 
КІНО»
00.25 Х/Ф «ПОЦІЛУНОК 
ДРАКОНА»
02.10 Великі почуття
02.35 Зона ночі
04.15 25-й кадр

НЕДІЛЯ
3 ТРАВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

09.00 «ЛОТО-ЗАБАВА» 09.40 
М/Ф «ЕСКІМОСКА - 2: ПРИГОДИ 
В АРКТИЦІ» 09.45 «МАША І 
ВЕДМІДЬ» 1 10.15 «ТСН» 11.00 
«СВІТ НАВИВОРІТ: ЛАТИНСЬКА 
АМЕРИКА» 12.10 «ІНСПЕКТОР 
ФРЕЙМУТ 2» 13.35 Т/С 
«СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС» 17.15 Х/Ф 
«ЛЮБОВ І ГОЛУБИ» 19.30, 05.15 
«ТСН-ТИЖДЕНЬ» 21.00 «ГОЛОС 
КРАЇНИ 5» 23.15 Х/Ф «ВОРОГ 
ДЕРЖАВИ» 01.40 Х/Ф «ЗАХАР 
БЕРКУТ» 

06.00 М/ф «Острів скарбів» 
07.45, 20.00, 02.05 «Подробиці» 
08.45 «Удачний проект» 09.25 
«Готуємо разом» 10.20 «Орел і 
Решка. Ювілейний сезон» 11.20 
«Орел і Решка. На краю світу» 
12.20 Х/ф «Її серце» 14.05 Т/с 
«Мама Люба» 18.10, 20.30 Т/с 
«Щасливий шанс» 22.20 Х/ф 
«Любов і Роман» 00.15 Х/ф «Як 
вкрасти діамант» 02.35 Т/с 
«Правдива історія про Червоні 
вітрила» 

05.25, 12.45 Факти
05.55 М/ф «Зірка Лори і таємничий 
дракон»
07.10, 01.50 Х/Ф «ОБДУРИТИ 
УСІХ»
09.00 Х/Ф «У ПОШУКАХ ПРИГОД»
10.50, 13.00 Т/с «Шеф-2»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
22.20 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»
00.15 Х/Ф «ПРОТИСТОЯННЯ»
03.20 Т/с «Неправдива гра»

06.20 Х/Ф «АФОНЯ»
07.55 «Холостяк - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Караоке на Майдані»
11.45 Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»
15.40 «Україна має талант!-7»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 7»
23.05 «Я соромлюсь свого тіла 2»
01.05 Х/Ф «ДОЛЯ»
03.50 Х/Ф «ФОРМУЛА 
КОХАННЯ»

07.30 Шеф-кухар країни
08.25 «Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Мультфільм
10.05 Казки Лірника Сашка
10.15 Школа Мері Поппінс
10.35 Хочу бути
11.15 Музична академія Junior
12.25 Х/Ф «СТРАСНИЙ 
ТИЖДЕНЬ»
14.30 Фольк-music
15.50, 16.20 Д/ф
17.10 Х/с «Вікендові історії»
18.10 Ювілейний концерт поета-
пісняра Вадима Крищенка 2 ч.
19.05 Театральні сезони
19.45 Церемонія нагородження 
премією в галузі журналістики
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Концерт. Vivienne Mort
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Х/Ф «СЕЗОН УБИВСТВ»

08.45 «Хоробрі серця»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00, 23.25 Чемпионські бої за 
версіями WBC, WBA, WBO Василь 
Ломаченко - Гамальєр Родрігес. 
Флойд Мейвезер - Менні Пакьяо
16.50 22 Тур ЧУ. Динамо - Говерла
19.15 22 Тур ЧУ. Чорноморець 
- Дніпро
21.30 «Профутбол»
23.10 «Гра без правил»
02.00 Х/Ф «ДОРОГА НА СІЧ»

06.00, 02.20 Скарб.UA
06.40 Бандитський Київ
07.40 Д/ф
08.30 У пошуках істини
10.10 Америка до Колумба
11.50 Відчайдушні рибалки
13.50 Планета Земля
16.50 Смак пригод
18.30 Містична Україна
20.10 Велич і падіння Версаля
23.00 Ідеї, що перевернули світ
00.00 Війна всередині нас
00.50 Кримінал: великі таємниці

06.30 Події
07.10 Т/c «Тальянка» 1
14.00 Моє нове життя
15.00 Х/Ф «45 СЕКУНД»
17.00, 20.00 Т/c «Листи на склі» 1
19.00, 03.00 Події тижня з 
Олегом Панютою
21.30 Т/c «Слід» 1
23.50 Великий футбол
01.30, 03.50 Т/c «Мент у законі 
8» (2)

08.00 Х/Ф «НІНДЗЯ-СЕРФЕРИ»
09.40 Х/Ф «ТРИ НІНДЗЯ: 
СПЕКОТНИЙ ПОЛУДЕНЬ»
11.40 Х/Ф «ШАНХАЙСЬКІ 
ЛИЦАРІ»
13.55 Єралаш
17.15 Х/Ф «МОЯ 
СУПЕРКОЛИШНЯ»
19.10 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ»
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ»
23.05 Х/Ф «ПУСТУН»
01.05 Х/Ф «ДУЖЕ ЕПІЧНЕ 
КІНО»
02.30 Великі почуття
03.15 Зона ночі

ПРОЕКТУ ПОЛО ЖИНСЬКОГО 
«БУВ’Є» – РІК
volyn.tabloyid.com

Від дня виходу першої пісні «Не свари мене, мамо» 
проекту Сашка Положинського «Був’є» минув рів-

но рік. Першу річницю музиканти відсвяткували 15 
квітня. «Каюсь, я винен в тому, що альбому ми так і 
не закінчили. Та й один-єдиний виступ за рік – значно 
менше, ніж ми очікували. Але ми ще не склали повно-
важень», – розповів на своїй сторінці лідер «Був’є» 
Сашко Положинський.

«Це перша пісня проекту «Був’є», який, власне, 
цією піснею й починає своє існування. За відсутністю 
відео, змонтовано такий собі колаж з фотографій, на-
дісланих людьми, які цим засвідчили свою підтримку 
новому проектові. Усе монтувалося в останню ніч не-
вмілими руками, тож не судіть надто суворо. :) Просто 
дивіться на людей на фотографіях та слухайте пісню, 
яку творили: Вадим Захарченко – гітара; Валентин Ми-
ронюк – барабани; В’ячеслав Короткий – бас-гітара; 
Роман Сорока – аранжування та саунд-продюсування; 
Сашко Положинський – слова та мелодія. Зроблено в 
Луцьку», – так описали нове творіння музиканти, пре-
зентуючи його на Youtube у 2014 році.

ГУРТ «ФЛАЙZZZА» 
ОПУБЛІКУВАВ 
ТРЕК З НОВОЇ ПЛАТІВКИ
volyn.tabloyid.com

Кавер на перший український хіп-хоп шлягер, піс-
ню «Сірко», опублікувала на своїй офіційній сто-

рінці група «ФлайzZzа».
«Ну от, помаленьку ми відкриваємо усі козирі на-

шої нової платівки. Настав час на один із найбільших 
хітів середини 90-х. Пісні, яка свого часу спонукала 
багатьох молодих хлопців взяти до рук мікрофон і 
почати читати хіп-хоп. Пісні, яка загриміла в 95-му 
на всю Україну, зачепивши як реп-гурманів, так і зви-
чайних пересічних слухачів, які були в шоці від того, 
що в Україні можлива і така музика, – повідомляють 
музиканти. – Чувачки та дівчата, нам здається, що ми 
зробили гарний трек. Оцінюйте!»

«Раніше «Сірка» виконували ВУЗВ, ТНМК, По-
тап, але цей кавер нашої з Андрієм Саліховим пісні, 
як на мене, найкращий! Шукайте в новому альбомі 
«FlyzZza», що вже незабаром», – зазначив один із авто-
рів пісні Василь Ткач.

АЛЬБОМ НОЕЛЯ 
ГАЛЛАХЕРА СТАВ 
БЕСТСЕЛЛЕРОМ «AMAZON»
navsi100.com

Ноель Галлахер підтвердив свій статус одного з най-
більш затребуваних авторів-виконавців ниніш-

нього покоління. Виданий наприкінці лютого 2015-го 
новий альбом музиканта «Chasing Yesterday» після мі-
сяця продажів очолив список бестселерів «Amazon».

Згідно з опублікованими цим сервісом даними, 
«Chasing Yesterday» визнано найуспішнішим релізом 
року на цей час.

Нова сольна платівка Ноеля з ностальгічною на-
звою випередила роботи Боба Ділана, Мадонни, Мар-
ка Ронсона та інших і стала найбільш розпроданим 
альбомом перших трьох місяців 2015-го.

«Новий рік розпочався ударними релізами – від 
Мадонни до «Led Zeppelin», і продовжиться альбо-
мами «Blur», «Muse» і «Mumford». Так що любителів 
музики чекає прекрасне літо, – говорить директор єв-
ропейського департаменту «Amazon» Стів Бернштейн. 
– Боротьба за звання найкращого альбому року тільки 
починається!».
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

ІМПРОВІЗАЦІЯ ПО-ОДЕСЬКИ
У Луцьку із концертом побуває відомий вокальний 
колектив «DukeTime». 
Охочих насолодитися акапельним співом одеського 
секстету запрошують 27 квітня у Палац культури (вул. 
Богдана Хмельницького, 1), початок концерту о 19:00. 
Вартість квитків – від 80 до 140 гривень.
«Чоловічий колектив підкорив не один зал європейських 
країн своїм артистизмом, виконавською майстерністю та 
академічним вокалом. Головною музичною особливістю 
секстету є виконання усіх композицій без супроводу 
музичних інструментів та без фонограми», – наголошують 
організатори. Замовлення і безплатна доставка квиткiв по 
місту: (0332) 20-30-32, (096) 931-00-91, (099) 046-02-43 або 
на сайті www.kasa.in.ua.

ПАМ’ЯТАЮЧИ ПРО МАЙДАН
Знаний письменник Андрій Курков презентує свою 
нову книгу «Дневник Майдана». Вона вийшла до річниці 
трагічних революційних подій, що відбувалися у Києві з 18 
до 20 лютого 2014 року. 
У Луцьку презентація відбудеться 28 квітня у «Sky-Bar» 
(просп. Волі, 42, ТЦ «Гранд Волинь»). Початок о 18:00. 
Вартість квитків у передпродажу – 20 гривень, у день 
заходу – 30 гривень. Телефони для довідок: (098) 630-58-12, 
(099) 618-59-43.
«Ця книга не має нічого спільного з детективом або 
бойовиком – це документ, представлений у вигляді 
особистого щоденника, який описує життя в Києві і в 
країні під час Євромайдану, під час окупації Криму і після 
цих подій. «Щоденник Майдану» було опубліковано в 
багатьох країнах англійською, німецькою, французькою, 
японською та іншими мовами, але тільки для українського 
видання він доповнений репортажами про події, що 
відбуваються в Україні до початку листопада 2014 року», – 
наголошують у мистецькому об’єднанні «стендаЛь».

БІЛОРУСИ ЗАГРАЮТЬ ДИСКО-
ДЕКАДАНС
Популярна рок-команда «Akute» з Могильова вдруге 
приїде до Луцька. 
Свій стиль самі музиканти називають «диско-декадансом» 
і співають суто рідною білоруською. За шість років 
існування гурт випустив три повноцінні альбоми.
Почути відомих білоруських рокерів можна буде 3 
травня у пивному клубі «Майдан» (вул. Бойка, 2). Початок 
концерту о 21:00. Вартість квитка – 50 гривень. Довідки за 
телефоном: (050) 100-27-51.

АФІША

Сергій МАРТИНЮК

«ЩАСЛИВОГО 
РІЗДВА» 
(Франція, Німеччина, 
Великобританія та ін., 2005)
Режисер: Крістіан Каріон
Абсолютно не різдвяний атмос-

ферно фільм, але один із кращих те-
матично різдвяних доробків 2000-х.  
Фільм-біль, фільм-парадокс, фільм-
крик розпачу, фільм-реквієм. Війна, 
яка жере душі людські, перевертає з 
ніг на голову життя та душі малень-
ких людей, втягнутих у круговерть 
континентальних баталій… Акту-
альності фільму для вітчизняного 
глядача стане з головою, тільки й стримуй сльози. Історія часів пер-
шої світової війни, коли вояки армій ворогів напередодні Різдва, 
склавши зброю, святкують одне з найсвітліших релігійних свят в 
історії людства… Мандри між окопами, спільні співання, наслідки 
і висновки. Важко, але переконаний, дивитися потрібно. І шукати в 
собі ще більше людяності. Раджу наполегливо, хто досі не бачив!

«ГОЙДАЛКИ» 
(РФ, 2008)
Режисер: Антон Сіверс 
Тонка мелодраматична історія 

дикої любові, яка подекуди майже ге-
ніальними напівпомітними мазками-
рухами привідкриває завісу, за якою 
сенс-зерно природи людських почут-
тів – світу хаосу та космічної спон-
танності, що не піддаються жодній 
логіці й науковим законам. Чистий 
Всесвіт з чорними дірами, початком 
часів і його кінцем в одному вибухо-
во небезпечному флаконі. Той випа-
док, коли дивишся не психологічно 
вибитий арт-хаус, але не зникає від-
чуття чесності картинки і тих лю-
дей, які ту картинку творили. Історія стосунків однієї на перший 
погляд нічим не примітної пари, що більше нагадує екстремальні 
гойдалки, ніж планомірний розвиток близького спілкування між 
закоханими. Куди закине їх черговий життєвий змах – невідомо, 
але в тому й смак життя. Раджу!

«СПИСОК 
СМЕРТНИКІВ» 
(Великобританія, 2011)
Режисер: Бен Уітлі 
Життя головного героя фільму, 

колишнього вояка, який пережив 
свого часу в Україні (!) страшну 
катастрофу, кардинально зміни-
лося: зразковий сім’янин, чоловік 
та батько перетворюється на ви-
нятково жорсткого найманого 
вбивцю-садиста. Тікаючи від сві-
ту і власних параной, герой Ніла 
Мескелла вперто не може втекти 
від себе, і кожне наступне вбив-
ство приносить не полегшення, а 
ще більшу ненависть та підозри до 
навколишнього світу і людей, що 
його населяють. Специфічний британський трилер, який витрима-
ють тільки особливо загартовані глядачі. Чистої води мікроскопіч-
ні колупання в природі людських інстинктів і психічних розладів. 
У випадку чого, ви знаєте, на що підписуєте себе на 95 хвилин пе-
ребігу стрічки. 

«СТРІНГЕР» 
(США, 2013)
Режисер: Ден Гілрой 
Однозначно, один із найцікаві-

ших фільмів, які переглянув у році 
2015-му. І не тільки через при-
сутність у кадрі фактично завжди 
крутезного Джейка Джилленхола. 
Історія безробітного, який випад-
ково стає свідком роботи аматор-
ської знімальної групи, що, зніма-
ючи відео з місця ДТП, продавала 
їх потому телеканалам. Ідея запо-
лонила голову головного героя, і 
той без огляду на жодні морально-
етичні цінності кидається у вир 
нового бізнесу. Знімаючи сюжети, 
що шокують, для ТБ, герой Джей-
ка не гребує нічим, навіть життя-
ми компаньйонів по справі. Раджу. Більше ніж просто сильний 
дебют Гілроя. Респекти і смак. 

«ТЕОРІЯ ВСЬОГО»«ТЕОРІЯ ВСЬОГО»
В

Юрій КОНКЕВИЧ

оригіналі фільм Джеймса 
Марша «Всесвіт Вільяма 
Хокінга» називається «Теорія 

всього». Після перегляду хочеться, 
щоб стрічка справді була Теорією 
всього, бо викликає широчезну 
палітру емоцій.

Це кінобіографія відомого вченого 
Стівена Вільяма Хокінга. Народжений 
8 січня 1942 у Великобританії, він став 
одним з найзнаменитіших фізиків-
теоретиків усього світу. Стрічка роз-
починається з розповіді про юнацькі 
роки Хокінга, коли він був молодим 
компанійським студентом. Його за-
вжди тягнуло до пізнання науки фі-
зики й часто  Стівен ночами проси-
джував за читанням книг. При цьому 
молодий студент не забував і про різні 
вечірки, на яких був душею будь-якої 
компанії. Якось він зустрів незвичай-
ну і розумну дівчину, між молодими 
людьми відразу ж виникли почуття. 
Вони почали зустрічатися. Згодом у 
досить юному віці в Хокінга почина-
ються серйозні проблеми зі здоров’ям, 
хоча він не надає цьому значення, адже 
щойно стартував у написанні доктор-
ської з фізики. У підсумку він дописав 

свою важливу працю, але вже тоді був 
дуже хворий.

Після 26 років подружнього життя 
в 1990 році вони з Джейн розлучили-
ся. Через п’ять років професор Гокінг 
одружився вдруге – з однією зі своїх 
доглядальниць. Однак після 11 років 
життя їхня родина також розпалася на 
тлі звинувачень у тому, що професор 
під час цих стосунків був жертвою на-
падів. 

Упродовж всього життя фізик не 
припиняв працювати. У свої 70 з гаком 
років професор Гокінг не подає жодних 
ознак послаблення на цьому фронті. 
Дідусь трьох онуків і далі активний 
нау ковець, пише книжки. Учений за-
лишається оптимістом у плані свого 
фізичного здоров’я. «Людська раса така 
немічна, якщо порівнювати з Усесві-
том, що бути інвалідом – не така вже й 
важлива річ з точки зору космосу».

У сценариста Ентоні Маккартена 
пішло 10 років на те, щоб перенести 
цю історію на великий екран. З них три 
роки він намагався переконати Джейн 
Хокінг погодитися на екранізацію її 
книги.

І дуже добре, що її вмовили! Едді 
Редмейн отримав «Оскара» за роль Хо-
кінга, а сам фільм відзначено багать-
ма номінаціями і преміями BAFTA, 
Гільдії американських кіноакторів та 
«Глобуса». Але, напевне, не може бути 
ліпшої похвали актору, ніж те, що піс-
ля перегляду фільму Стівен Хокінг 
надіслав режисерові Джеймсу Маршу 
лист електронною поштою. У ньому 
він написав, що Едді Редмейн зіграв 
так правдиво, що Стівену здалося – він 
бачить на екрані самого себе!

Крім свого голосу (він захищений 
авторськими правами! – Ю.К.), Стівен 
Хокінг також надав творцям фільму 
свою Медаль свободи і дисертацію. 
Перед початком знімань Едді Редмейн 
всього один раз зустрічався зі Стіве-
ном. За три години бесіди актор так і 
не зміг запитати щось у вченого про 
особисте. У підсумку він знайшов інші 
способи підготовки до своєї ролі. 

Едді скинув близько семи кілогра-
мів і протягом чотирьох місяців тре-
нувався з викладачем танців, щоб ді-
знатися, як керувати своїм тілом. Він 
відвідав 40 хворих на бічний аміотро-
фічний склероз. І в процесі знімань 
навіть між дублями він залишався 
нерухомим, зі згорбленою спиною, що 
в підсумку призвело до викривлення 
хребта у актора!

Це історія про боротьбу і любов. 
Про боротьбу з хворобою, яка з кож-
ним роком все більше прогресувала, 
не залишаючи за собою жодних шан-
сів на одужання. Але, навіть незва-
жаючи на це, Стівен Хокінг її здолав. 
Поборов, бо не опустив руки, продо-
вжував жити звичайним життям, на-
скільки це було можливо, і пізнавав 
його не тільки як вчений, але і як чо-
ловік, батько.

Це історія про кохання та відда-
ність, бо прекрасна дружина присвя-
тила себе чоловікові і не відвернулася 
від нього. Може навіть здатися, що 
фільм передусім про Джейн Хокінг і 
силу любові.  Адже коли є людина, яка 
вірить в тебе, усі перешкоди долати 
легше, а життя не здається таким без-
глуздим, навіть якщо ти прикутий до 
інвалідного крісла...

І, звісно, окрему нагороду варто 
дати фінальній сцені. Вона зворушить 
багатьох… 
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Пані Аза була бібліотекарем, соціальним психологом, займалась PR i рекламою, 
працювала на телебаченні, керувала салоном краси. Та саме допомогу людям 
вважає найцікавішим досвідом у своєму житті.

ПЕРЕСЕЛЕНКА ІЗ ДОНБАСУ: 
«ТОБІ ВАЖКО? ЗНАЙДИ 
ТОГО, КОМУ ГІРШЕ ЗА 
ТЕБЕ, І ДОПОМОЖИ ЙОМУ»
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Розмовляла Ірина КАЧАН

о Луцька Аза Голощапова 
разом із чоловіком приїхала 
минулоріч у червні. Тоді вони 

ще не мали наміру тікати з Донецька, 
адже у війну не хотілося вірити. Та й у 
рідному місті було відносно спокійно. 
Як виявилося згодом, усе тільки 
починалося. 

А вже у вересні до подружжя при-
йшло розуміння – вдома справжня 
війна. І закінчиться вона нескоро. По-
вертатися не стали, розпочавши нове 
життя у Луцьку. 

Пані Аза зізнається: адаптуватися 
у новому місті й подолати біль втрати 
домівки їй допоміг життєвий досвід та 
оптимізм. Вважає, що одна професія в 
скрутні часи не прогодує, потрібно не 
боятись опановувати щось нове, але 
тільки те, що по-справжньому ціка-
вить. Нині вона й сама допомагає пе-
реселенцям знайти себе. 

– Між Луцьком і Донецьком – по-
над тисяча кілометрів. Чому виріши-
ли їхати так далеко? 

– Річ у тім, що мій чоловік працює 
в компанії, філіал якої є й на Волині. 
І так сталося, що йому довелося саме 
сюди їхати у відрядження. А я виріши-
ла, що заслужила на відпустку, й по-
їхала з ним. Мені було цікаво побачити 
західну Україну, бо раніше бувала тіль-
ки у Львові. Приїхала до Луцька впер-
ше і, так вийшло, лишилася тут.

– Не всі наважуються залишати 
рідну домівку. Чим керувалися ви з 
чоловіком? 

– Щойно ми збагнули, що перече-
кати війну не вийде, вирішили зали-
шатися в Луцьку. Як приїхали сюди в 
червні, так уже й не верталися. Власне 
рішення ухвалили у вересні. А до того 
жили від новин до новин, з надією, що 
ось-ось усе заспокоїться. Та коли після 
Слов’янська лихо прийшло у Донецьк, 
то стало зрозуміло, що це надовго. Піс-
ля цього увімкнулися механізми вижи-
вання. І виживати потрібно було перш 
за все психологічно. У Луцьку я почала 
співпрацювати з Комп’ютерною Ака-
демією «ШАГ», в якій тривалий час 
працювала у Донецьку. Взялася за ор-
ганізацію регіонального фіналу чемпі-
онату комп’ютерних талантів «Золотий 
Байт». Коли голова зайнята цікавою 
справою – ніколи переживати. І все 
потрохи відлягло. Дуже допоміг досвід 
роботи у громадській організації. Сво-
го часу, на початку 2000-х, я працюва-
ла в кризовому центрі для жінок. Там 
пройшла шлях від волонтера на теле-
фоні довіри до керівника напрямку. 
Керувала кількома проектами, прово-
дила тренінги. 

– І тепер як волонтер допомагаєте 
іншим переселенцям…

– Відчуваю внутрішню потребу 
допомагати людям, які опинитися в 
скруті й не знають, як жити далі. Таких 
людей у Луцьку тисячі, забезпечити 
нормальні умови для життя усім і од-

разу нереально. Нині я є заступником 
керівника громадської організації «Пе-
реселенці Криму та Донбасу». Допома-
гати навчилася тоді, коли працювала у 
кризовому центрі. Саме там виросла 
професійно, отримала важливий до-
свід виживання і добре засвоїла прин-
цип – давати не рибу, а вудочку... 

– Це те, чого насамперед потребу-
ють вимушені переселенці?

– Переселенці насправді потребу-
ють багато чого. Уявіть собі: в чужому 
місті, без друзів і знайомих, без по-
трібних речей, які наживав усе життя, 
без роботи і грошей… Це не відпустка, 
не «якось трохи перебитись», а жити 
сьогодні, завтра. І навіть не знаєш, чи 
побачиш коли-небудь свій рідний дім. 
Це великий стрес, і, зрозуміло, не всі 
його переносять однаково. Хоча розу-
мію, що не тільки переселенцям зараз 
важко.

У Луцьку є різні організації й уста-
нови (за це їм велика подяка від всіх 
переселенців), які надають першу до-
помогу – продуктами, речами. Це, 
звісно, допомагає оговтатись, сприй-
няти нову життєву ситуацію. Та вже 
назавтра треба вирішувати, де жити, 
де працювати, на які кошти можна роз-
раховувати. 

Члени нашої організації намага-
ються допомагати своїм землякам у 
пошуку житла, роботи, залагодженні 
різних побутових та юридичних пи-
тань. Не чекаємо, поки влада щось для 
нас вирішить, самі шукаємо варіанти 
розв’язання проблем, пропонуємо їх 
місцевій владі. Об’єднуємося з громад-
ськими організаціями переселенців з 
інших міст України, починаємо лобію-
вати ухвалення важливих для усіх нас 
рішень. Для цього на базі організації 
створюємо координаційний центр, у 
якому на громадських засадах працю-
ють наші активісти.

– Дехто із переселенців, яких із 
рідних домівок вигнала війна, нама-
гається втекти закордон. Ви не дума-
ли про це?

– У рідній країні, хоч і за тисячу 
кілометрів від дому, значно простіше 
пристосуватися, ніж за кордоном. Мо-
вою володієш, закони знаєш, цінності 
і принципи знайомі. Кваліфікація і до-
свід є, можна якось себе реалізувати.  
А на що можна розраховувати в чужій 
країні? Лише некваліфікована праця. 
А багато хто з переселенців є високок-
валіфікованими працівниками, мають 
досвід роботи в передових підприєм-
ствах України. 

У Донецьку ритм життя був дуже 
швидким. Якщо ти хочеш бути успіш-
ним, то мусиш увесь час тримати висо-
ку планку. Як у нас казали: «Или соо-
тветствуешь, или прощаемся!». І Луцьк 
тільки виграє, якщо ці люди послідов-
но інтегруються в роботу місцевих під-
приємств, привнесуть нові сучасні тех-
нології, адже в кожному регіоні – свої 
особливості. 

– Луцьк вас привітно прийняв?
– Завжди вважала Донецьк найкра-

щим містом у світі, але й ваше місто я 
прийняла відразу. Луцьк мені сподо-
бався своєю м’якістю. Маленький і 
комфортний, він мені дуже нагадав 
наш Святогірськ, що на півночі Доне-
цької області. Там є Свято-Успенська  
Лавра – дуже намолене місце, там за-
тишно, почуваєшся захищено. Я там 
часто бувала. І ось в Луцьку схожа ат-
мосфера. Тут життя спокійніше, нема 
напруги великого міста. У мене склало-
ся враження, що лучани люблять своє 
місто, тут живуть господарі, тут чисто.

Звісно, люди трішки відрізняються 
від тих, серед яких я жила майже все 
життя. Я не бачила, що на вулиці п’ють 
пиво, з чим боролись у нас. Люди спо-
кійні, у громадському транспорті май-
же не сваряться. Можливо, це вплив 
релігійного виховання. А у нас, мож-
ливо, через напружений темп життя 
сварки у транспорті стали неприємною 
буденністю. У Луцьку такого нема, і від 
цього добре. Звісно, помічаєш і недолі-
ки, але загалом психологічно тут мож-
на швидко адаптуватися й почуватися, 
як вдома. Матеріальні труднощі залаго-
джуються, якщо люди цього прагнуть.

– Що було найважче на новому 
місці?

– Багатьом дуже важко морально. 
Уявіть собі: ти далеко від дому в чужо-
му місті, а все твоє життя – там. Там, 
куди зараз не можна. А треба якось 
жити. І коли у тебе в кишені 100 гри-
вень, ти йдеш вулицею і відчуваєш, 
що холодно, що треба теплий одяг. І 
ти вперше у житті заходиш у магазин 
секонд-хенду. Особисто мені від цього 
було дуже неприємно й образливо, бо 
раніше не доводилося носити чужий 
одяг. Та зрештою ти розумієш, що тре-
ба виживати. Страшно тільки вперше. 

– Найперша проблема – де жити? 
Як з цим упоралися? 

– З житлом виявилося непросто. 
Ми звернулися в кілька агентств не-
рухомості й були вражені тим, як у 
Луцьку працює ця сфера. Ти укладаєш 
договір на інформаційні послуги, пла-
тиш гроші, але агентство юридично ні 
за що не відповідає й не гарантує, що 
квартиру тобі знайдуть, хоча клієнтам 
обіцяють золоті гори. І гроші тобі не 
повертають – бо інформацію ж надано! 
У Донецьку з цим давно розпрощались. 
Довелося пояснити, що я знаю про свої 
права й інспекцію із захисту прав спо-
живачів. І житло нам швидко знайшли, 
хоча, можливо, це щасливий випадок. 
Та перед цим ми довго сиділи на теле-
фонах у пошуках хоч якоїсь оселі. Дея-
кі люди, почувши, що ми із Донецька, 
кричали й обурювалися, мовляв, через 
вас наші хлопці там воюють. Таких ви-
падків було кілька. І це було дуже об-
разливо й боляче, бо це не так.

– А свою донецьку квартиру на 
кого лишили?

– На сусідів. На щастя, поки що 
наша квартира ціла. Тим часом у бать-
ківській хаті вікна вилетіли, а сусідньо-

го будинку не стало взагалі. Війна тор-
кнулася так чи так усіх. Читаєш новини, 
дзвониш до сусідів і тремтиш, боячись 
почути, що там нема вже нічого. 

– Реально зараз продати нерухо-
мість у Донецьку?

– Наші сусіди намагалися продати. 
До слова, дуже забезпечені люди були. 
А закінчилося все тим, що в їхньому 
помешканні тепер живуть «ополчен-
ці». Тому ми навіть не пробували, бо 
можна взагалі лишитися без нічого. А 
так принаймні маємо надію, що наше 
майно має шанс бути збереженим. Ві-
йна ж колись мусить закінчитися. 

– Ви кажете, що у Луцьку вам до-
бре, але ж все одно хочете повернути-
ся назад?

– Мені важко уявити, як можна 
не хотіти повернутися додому й жити 
там, як і раніше, в мирі та спокої. Зараз 
це неможливо, а чи буде можливо? По-
дивимось, як розвиватимуться події. 
Якщо ми сьогодні тут, то це означає, 
що нині ми не готові жити в Донецьку 
на будь-яких умовах. Ті, кому достат-
ньо того, щоби лишень не стріляли, 
вже там. Вони повернулися й готові 
терпіти все, аби лише жити у своєму 
домі. Але люди обмануті, там же все 
одно стріляють. І нема жодних гаран-
тій, що стріляти не будуть.

Я спілкуюся із багатьма переселен-
цями, і мені траплялися ті, хто казав, що 
ніколи не повернеться на Донбас. Люди 
часом навіть не хочуть пояснювати при-
чини. За цим стоїть така трагедія, про 
яку навіть важко говорити. Багатьох ві-
йна змусила почати нове життя. 

– Чимало жінок залишили Донеч-
чину й Луганщину без чоловіків. Що 
порадите їм, обуреним, емоційно ви-
снаженим?

– Життя склалося так, що замолоду 
мені довелося зняти рожеві окуляри. 
Мій чоловік був військовим, ми жили 
на півночі, він загинув. Довелося повер-
татися у рідний Донецьк, де вже майже 
не лишилося знайомих. У мене була 
професія бібліотекаря, не зовсім при-
стосована до життя. Довелося ставати 
на ноги, змінювати роботу, забезпечу-
вати дітей. Але це загартувало. Тому я 
вважаю, що кожна жінка мусить вміти 
заробляти гроші. Бо навіть з найкра-
щим чоловіком може щось трапитися. 
І щоб жінка не пропала й не зламалася, 
треба ставати сильнішою, пристосову-
ватися до обставин. Головне – вірити в 
себе, не боятися, жінку ж завжди під-
штовхує бажання зробити життя своїх 
дітей кращим.

– Цікаво, чи відчули ви мовний 
бар’єр? Бо це саме той потужний міф, 
який використовували політики, аби 
розколоти східняків і західняків. І 
він зрештою зробив своє…

– У дитинстві я жила в Білій Церк-
ві, україномовному місті. І тому з укра-
їнською мовою труднощів ніколи не 
мала. І навіть коли жила в Росії, то сво-
їм дітям читала книжки українською 
мовою. А у Луцьку спочатку намагала-
ся розмовляти українською, щоб адап-
туватись, пригадати мову. Зараз взага-
лі цим не переймаюся. У Луцьку тебе 
зрозуміють і російською, і не будуть 
дивуватися. Тому з цим легко.

– Зізнайтеся, як ви сприймали ре-
волюційні події у Києві, які призвели 
у результаті до нинішньої кризи?

– Я була скептично налаштова-
на, ми були далекі від цього, багатьох 
речей зовсім не розуміли. А вже коли 
розстрілювали студентів, я плакала. Не 
розуміла мам, які відпустили туди сво-
їх дітей. Так само болісно я реагувала, 
коли почали кидати коктейлі Молото-
ва. Я була проти цього протистояння, 
не розуміла, чому не можна домови-
тись, чому потрібно калічити і вбива-
ти. Адже по обидва боки стояли сини 
українських матерів, наші діти. Одні – 
за покликом душі, інші – за військовим 
обов’язком. Це була страшна трагедія. 
Зараз усвідомлюю, що не буває мир-
них революцій, але цінність людського 
життя для мене дуже висока. 

– А ставлення до Росії змінилося?
– Ми завжди добре ставилися до 

Росії, але не розуміли, чому стільки 
людей прагне відколотися. Моя мама 
– українка, тато – росіянин. І якби до 
всіх цих буремних подій мене запи-
тали, ким я себе вважаю, я назвала б 
себе росіянкою. Саме так мені раніше 
відчувалося, бо колискові мені співа-
ли російською, і перші слова мої були 
цією мовою. Хоча залюбки співала 
українські пісні, читала книжки. Це 
не було таким важливим для нас, адже 
на Донбасі жили представники більш 
ніж ста національностей. Важливішим 
було бути людиною, так принаймні 
мене вчили батьки. Але щойно росій-
ські війська увійшли в Крим, я різко 
відчула себе українкою. Бо не мож-
на у своїх близьких так нахабно щось 
красти. Якби кримчанам це було конче 
треба – є цивілізовані шляхи. А після 
Донбасу я взагалі чітко усвідомила, що 
не хочу мати жодного стосунку до та-
кого народу.

Д
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На початку матчу вболівальники лучан влаштували 
красиве патріотичне фаєр-шоу. Фани «хрестоносців» 
підсвітили велетенську цитату з поезії Лесі Українки 
«За правду, браття, єднаймось щиро, Єдиний маєм 
правий шлях, Єдину, браття, всі маєм віру, Єдине 
серце у грудях».
Рік тому фанати «Волині» провели подібну акцію на 
матчі з «Металістом». Тоді «світилися» рядки із Василя 
Симоненка «Тільки тим історія належить, хто сьогодні 
бореться й живе».

ХРОНІКЕР
«Волинь» – «Динамо» 1:3. 
Голи: Бікфалві, 6 (з пенальті) – Кравець, 65, 69, 
Буяльський, 73.
«Волинь»: Шуст, Парцванія, Новак (Годований, 
75), Жуніч, Польовий, Політило, Шарпар, 
Бабатунде, Матей (Гуменюк, 69), Кобахідзе, 
Бікфалві.
«Динамо»: Шовковський, Данило Сілва, 
Хачеріді, Драгович, Віда, Рибалка, Сидорчук 
(Буяльський, 58), Бельханда, Ярмоленко, Гусєв 
(Ленс, 58), Кравець (Теодорчик, 78).
Попереджені: Польовий, Шарпар, Бабатунде – 
Віда, Ярмоленко, Даніло Сілва, Ленс.

ЕРІКУ – 12-Й ГОЛ, ЯРМОЛЕНКУ – ЕРІКУ – 12-Й ГОЛ, ЯРМОЛЕНКУ – 
ДВА ПАСИ, «ГІРЧИЧНИК» І ПЕРЕМОГАДВА ПАСИ, «ГІРЧИЧНИК» І ПЕРЕМОГА

«ШАХТАР» ПРИЙМАЄМО 4 ТРАВНЯ
Прем’єр-ліга затвердила розклад 22-го та 
23-го турів.  «Волинь» зіграє домашній матч 
із донецьким «Шахтарем» у понеділок, 4 
травня. Початок гри на «Авангарді» о 19.00.

А 11 травня лучани проведуть у Харкові 
поєдинок проти «Металіста» (14.00).

М Команда І В Н П PМ О
1 Динамо 20 16 4 0 49 - 10 52
2 Шахтар 20 15 2 3 58 - 13 47
3 Дніпро 20 13 5 2 40 - 12 44
4 Зоря 20 9 4 7 29 - 26 31
5 Металіст 19 7 8 4 27 - 24 29
6 Ворскла 20 6 8 6 23 - 19 26
7 ВОЛИНЬ 20 7 4 9 27 - 35 25
8 Металург 20 5 8 7 23 - 25 23
9 Олімпік 20 6 4 10 18 - 49 22
10 Металург 20 5 4 11 16 - 37 19
11 Чорноморець 19 3 9 7 15 - 23 18
12 Говерла 20 3 8 9 16 - 28 17
13 Іллічівець 20 1 5 14 18 - 46 8
14 Карпати 20 3 7 10 13 - 25 7
* З ФК Карпати (Львів) знято очок: 9. Згідно з рішен-

нями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

20-й  тур
Металіст – Карпати 0:0, Іллічівець – Металург Д. 1:1, 

Зоря – Шахтар 1:4, Олімпік – Дніпро 0:5, 
Ворскла – Металург З. 5:0, Чорноморець – Говерла 1:1, 

Волинь – Динамо 1:3.

25 квітня (субота)
Говерла – Зоря 14:00, «Футбол 2».

Ворскла – Волинь 17:00, «Футбол 2».
Металург Д. – Чорноморець 19:30, «Футбол 2».

26 квітня (неділя)
Карпати – Олімпік 14:00, «2+2».

Металург З. – Металіст 14:00, «Футбол 1».
Дніпро – Іллічівець 17:00, «2+2».

Шахтар – Динамо 19:30, «Футбол 1», «Україна».     

21-й  тур

ВОЛИНЯНКИ 
ЗНОВУ П’ЯТІ 
В СУПЕРЛІЗІ
Назар ТРИКУШ

Луцьк став єдиним містом, яке приймало 
матчі другого етапу Суперліги серед 
команд другої четвірки. На домашньому 
майданчику ВК «Континіум-Волинь-
Університет» перемогла всіх конкурентів.

Першого ігрового дня волинянки здолали 
дебютанта Суперліги чернігівський «Педуні-
верситет». Не можна сказати, що перевага гос-
подарок була тотальною, але на досвіді підопіч-
ні Богуслава Галицького брали гору в кожному 
сеті.

«Континіум-Волинь-Університет» – 
«Педуніверситет-ШВСМ» – 3:0 (25:19, 25:11, 
25:18)

Уже наступного дня лучанки отримали до-
строково п’яте місце, перемігши у волинському 
дербі. Лише в останньому сеті рівненська «Регі-
на» спробувала грати більш агресивно, а тому 
переможця з’ясовували на більше-менше. Та 
лучанки не могли підвести своїх вболівальни-
ків, яких зібрався повен зал. Зазначимо, щодня 
луцькі волейбольні баталій приваблювали по-
над шість сотень глядачів.

«Континіум-Волинь-Університет» – 
«Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» – 3:0 (25:14, 25:15, 
28:26)

Коли усі турнірні завдання було виконано, 
волейбольні аналітики побоювалися, що луць-
кий «Континіум» не зуміє як слід налаштувати-
ся на гру з найсильнішим суперником, і якщо 
не програє, то точно втратить очки. Але їхні по-
боювання не справдилися, лише першу партію 
взяли вінничанки, далі – переможний хід гос-
подарок туру.

«Континіум-Волинь-Університет» – 
«Білозгар-Медуніверситет» – 3:1 (22:25, 25:19, 
25:15, 25:10)

«Ми довели, що п’яте місце – це наш ре-
зультат, – розповідає головний тренер лучанок 
Богуслав Галицький. – Для того щоб претенду-
вати на потрапляння у «Фінал чотирьох», нам 
потрібно мінімум два гравці додавати досвідче-
них. Я вважаю, що у наступному сезоні ми таки 
поборемося навіть за «бронзу». Бо ж кістяк на-
шої команди – студентки, а вони додають у грі з 
кожним тренуванням».

Зауважимо, що сезон у луцьких волейбо-
лісток ще далекий до завершення. 4-8 травня 
Луцьк прийматиме зональні змагання Універ-
сіади. 

ВОЛЕЙБОЛ

Минулого тижня відбулася зустріч представників 
клубів та керівництва УПЛ, яка залишила більше 
запитань, ніж відповідей. Перед її початком 
президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що 
федерація розробила і надасть УПЛ три формати 
чемпіонату - на 8, 10 і 12 клубів.

Але на засіданні УПЛ розглядали аж п’ять 
схем, бо ще два варіанти клуби запропонували 
самі. Усі вони розраховані на 14 учасників, а від-
різняються лише наявністю другого етапу і його 
форматом. Отже, клубам пропонують визначи-
тися з такими варіантами:

1. Один етап у два кола (так проводиться по-
точний чемпіонат).

2. Перший етап у два кола + другий з роз-

бивкою команд на три групи: 1-4 місця, 5-8 і 9-14 
(простіше кажучи, «4-4-6»).

3. Перший етап у два кола + другий «4-6-4».
4. Перший етап у два кола + другий «6-8».
5. Перший етап у два кола + другий, в якому 

беруть участь тільки перші 4 клуби.
На другому етапі всі зазначені вище четвірки 

грають у два кола, а групи по 6 або 8 команд – 
одне коло.

За словами керівників УПЛ і ФФУ, ухвален-
ня остаточного рішення заплановано на кінець 
травня, коли завершиться ліцензування. Вихо-
дить так, що саме від результатів ліцензування, 
а не думки представників клубів залежить число 
учасників і формат наступного чемпіонату. Якщо 

ФФУ буде жорстко дотримуватися регламентних 
норм, схема чемпіонату на 8 клубів виявить-
ся цілком реальною. Якщо ж федерація готова 
пом’якшити вимоги, УПЛ може зберегти колиш-
нє число учасників.

Судячи з усього, ФФУ схиляється до другого 
сценарію. «Ясна річ, ми можемо піти на якісь по-
ступки, – сказав голова ФФУ Павелко на згаданій 
зустрічі. – Але, по-перше, тільки з тих питань, які 
не стосуються боргів. На словах усі клуби готові 
грати, а на ділі нам надходить лист від УЄФА, що 
до дев’яти українських клубів є фінансові питання. 
У багатьох клубів не закриті проблеми з 2012 року 
по деяких футболістах. Ми чітко дали зрозуміти, 
що клуби мають закрити всі свої зобов’язання».

ЧИ «ВПИШЕТЬСЯ» «ВОЛИНЬ» У СХЕМИ ФФУ-УПЛ?

Павло ФІЛОНЮК

атч розпочався для «Волині» як у 
казці. Традиційно меткий на фланзі 
Кобахідзе прорвався до штрафної, 

хотів прострелити, але його пас знайшов 
руку Віди. Пенальті! До м’яча підійшов Ерік, 
щоб через кілька секунд одноосібно очолити 
перегони бомбардирів, забивши 12-й гол в 
чемпіонаті – 1:0.

Трибуни заревіли, а гості своєю грою давали 
вболівальникам зрозуміти, що можуть і не ви-
везти з Луцька бодай нічию. Повільно рухалися 
«динамівці», багато було втрат у центрі поля, по-
перечних пасів, які можна було б використати 
лучанам, якби збільшити швидкість. До всього 
класно діяв на виходах Богдан Шуст. 1:0 – «Во-
линь» виграла перший тайм, і не скажеш, що це 
було випадково.

На початку другого тайму стався суперечли-
вий епізод із падінням Ярмоленка у штрафній 
лучан. Андрія вивели флангом на побачення з 

Шустом, Богдан був першим на м’ячі, але фор-
вард  артистично упав. У результаті – жовта Яр-
молі за симуляції.

Заміни від Реброва допомогли гостям, які 
збільшили командну швидкість і тиск. Подача 
Даніло знайшла голову Кравця, чий удар голо-
вою був влучним – 1:1. По тому пішла відкрита 
гра у виконанні обох команд. На ній «упіймали-
ся» господарі… Ярмоленко обіграв свій фланг, 
скинув Кравцю, і той сильним ударом під даль-
ню стійку забив удруге. Втретє «Волинь» про-
пустила, коли Ярмоленко видав другий асист у 
матчі. Буяльський красивим ударом через себе 
забив Шусту – 1:3.

На жаль, скоротити рахунок у матчі господа-
рі попри своє натхнення не змогли...

М
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 16 квітня 2015 року

АНЕКДОТИ
  

– Чим ця весна відрізняється від 
зими? 

– Взимку було тепліше.
  

Контролер в електричці:
– Ваш квиток, будь ласка.
– Ось.
– А що ж у вас квиток за 15 серпня?
– Та я ж давно їду.

  
– І що це за новий Славик у тебе в 

контактах на телефоні? Я туди подзво-
нила, а там жіночий голос! І як це розу-
міти?!

– А дуже просто! Там така сама дуре-
па схопила телефон, щоб послухати, що 
за новий Сергій у Славика в телефоні.

  
– Льово, я у захватi вiд ваших 

почуттiв! Ви з Софою разом живете вже 
30 років і, гуляючи містом, завжди три-
маєтеся за руки!

– Сьомо, якщо я її відпущу, вона 
обов’язково що-небудь купить.

  
Люблю, коли мене запитують: «Як 

справи?».
Це дозволяє зберігати ілюзію, що по 

мені ще не видно.
  

Чим цар відрізняється від президен-
та?

Цар знає, що якщо він розікраде кра-
їну, то нічого не залишиться його дітям. 
Президент знає, що якщо він НЕ розі-
краде країну, то нічого не залишиться 
його дітям.

  
– Ти підеш cама? Адже на вулиці так 

темно.
– Нічого. Я постараюся нікого не зля-

кати.

22 квітня святкувала 50-річчя 
Ващук Людмила Степанівна 

з с. Щурин Рожищенського району

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,

Хай доля буде ласкава і щира!

Щоб ніколи не знали Ви втоми!

Хай мир і злагода будуть у домі,

Хай Господь дарує надію й тепло

На довгі літа, на щастя й добро!

Син Валерій, невістка Людмила, 
син Михайло, дочка Наталія, 

зять Олександр, 
чоловік Святослав, онуки.

а сила,

а!

ми!

омі,

пло

ро!

мила, 

и.
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З НЕПУБЛІКОВАНОГО

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Богдан Колісник (3 квітня 1952 р.)
Лісовик
Старому Овну ніяк не дадуть спокійно поспати в глу-
хому лісі молоді й нахабні яструби. Наступного тижня 
ймовірне чергове миття ваших натруджених кісточок 
на лісовому хуралі. Прихопіть берданку і бензопилку.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Євген Мельник (14 травня 1956 р.)
Вільний проліт
Триватиме болісний період реконвалесценції. Він 
супроводжуватиметься тривожними метаннями з 
бізнесу в публічність і з крайності у крайність. Зро-
бите свій вибір після тривалого відпочинку. 

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Роман Іванюк (13 червня 1983 р.)
Спиртометр
Смаколики від Близнят не вразили народ. Він праг-
не не тільки хліба, але й видовищ. Зорі радять вла-
штувати якесь величне свято, аби залити невдачу 
радістю. Брязкіт політичних дзвіночків віддаляєть-
ся з вашого серця. Меркантилізм рулить!

РАК (22.06 – 23.07)
Зоя Балюк (3 липня 1978 р.)
Берегиня мерчика
Наступного тижня Раки хмари розведуть руками. 
Причому чужими, причому безплатно і надовго. 
Карт-бланш дозволить ненадовго забути про не-
щодавні прикрощі з автомобілем шефа. Працюйте 
з наснагою, доки у вас такі кволі вороги.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Василь Гриб (5 серпня 1948 р.)
Театральний депутат
Мирову угоду варто засвідчити на великій сцені. Ваш 
молодий візаві любить таке круте фіглярство. Аби 
перебувати під спалахами софітів якомога довше, 
влаштуйте на роботі якийсь секс-скандал або зна-
йдіть під столом російського шпіона.
ДІВА (24.08 – 23.09)
Сергій Слабенко (28 серпня 1965 р.)
Адвокат Регламенту
Спокій вам тільки снитиметься. Розтривожені не-
справедливістю Діви забудуть про регламенти та 
гачкотворчість і вимагатимуть далі щось досліджу-
вати, перевіряти й карати. Колишній фах не давати-
ме спати. Фінансові апетити помірні. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Сергій Кошарук (22 вересня 1973 р.)
ПоРадник
Якщо стежити за тенденціями останніх місяців, ско-
ро можете стати безробітним. Вашому керівництву 
жодних порад не потрібно – воно на всьому саме зна-
ється. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Ігор Дильов (14 листопада 1968 р.)
Русич
Час полемізувати, дебатувати, сперечатися. Якщо 
вистачить хоробрості, влаштуйте собі «мозковий 
штурм». У вас наразі дуже добре підвішений язик, 
тому перевірте, чи вистачить аргументів, щоб «зача-
вити» співрозмовника чи опонента. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Тарас Яковлев (15 грудня 1981 р.)
Замість мерчика
Згадаєте, що ви, як і шеф, Гедимінович! Сідайте на 
коника – і шлях «з варяг у греки» проляже цього 
тижня через кабінет керівника до залу суду. Роботи 
прибуде, бо нині скрізь економлять. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Сергій Григоренко (2 січня 1979 р.)
Писарчук
Замість лайки про «того ще фрукта» наступного 
тижня чутимете в спину «оце так кадр!» Не обра-
жайтеся на папараці, позуйте їм, адже головне, аби 
прізвище правильно написали. Чорний піар легко 
стирається на білий і пухнастий. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Степан Івахів (24 січня 1968 р. )
Молочар
На голову з піднебесся впаде гарна «відмазка». Те-
пер головне, аби вам щиро і без зайвого шуму по-
вірили. Нові витрати загладять старі борги. Водо-
ліям час показати, що вони навчилися добре «воду 
лити».

РИБИ (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк (4 березня 1971 р.)
Півник
Цікавість до вашої персони не зменшуватиметься. 
Охочих запитати про ваш перший мільйон не від-
силайте до дідька. Поясните, що просто вдало по-
клали яйця в різні кошики.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 24 – 30 КВІТНЯ  

країнського поета, 
перекладача і блогера 
Андрія Бондаря забанила 

соцмережа «Facebook» через вірша: 
«Хотел спросить у рыбака, как клев, 
Но вырвалось: «А чё там у хохлов?». 
Про це Бондар розповів у коментарі 
«ВВС Україна». У соцмережах в 
останні дні став популярним тренд 
#четамухохлов# через надмірний 
інтерес в Росії до українських новин. 
Бондар написав понад 15 коротких 
віршиків з цим трендом, після чого 
він отримав повідомлення про 
бан саме за цей вірш. «Смішно, 
тому що цей текст був зовсім не 
небезпечним, підцензурним, там 
немає нічого такого», – сказав 
Андрій Бондар. За його словами, 
він не може писати пости, лайкати, 
ділитися посиланнями на своїй 
сторінці. Однак, є можливість 
спілкуватися з друзями, читати чужі 
повідомлення. 
Відомий український художник 
Олександр Ройтбурд у зв’язку з 
баном Бондаря запропонував 
«піднімати хвилю і робити репости». 
Користувачі і далі пишуть вірші 
з трендом #четамухохлов# та 
розміщують їх на сторінці у Бондаря. 
У правилах для користувачів 
мереж ідеться, що «Facebook» 
видаляє ворожі висловлювання, 
які містять матеріали з прямими 
нападками на людей на основі 
їхньої раси, етнічної приналежності, 
національності, віросповідання, 

«ЧЬО ТАМ У ХОХЛОВ?»«ЧЬО ТАМ У ХОХЛОВ?»
ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» У FACEBOOKwww.facebook.com/hroniky.lubarta

сексуальної орієнтації, статі, статевої 
приналежності і стану здоров’я або 
серйозних захворювань». 
При цьому соцмережа запевняє, що 
дозволяє використовувати «гумор, 
сатиру або соціальні коментарі з 
таких питань». Головний редактор 
сайту AIN.ua Артур Оруджалієв у 
коментарі «ВВС Україна» зазначив, 
що «Facebook» за політичними 
мотивами не банить. «Просто коли 
багато людей скаржаться, тоді 
аккаунт блокується автоматом», 
– зазначив експерт. Як відомо, 
українського офісу «Facebook» не 
має. Ось вірш, за який забанили 

Бондаря в «Facebook»: 
«Спросите вы у тишины, чей зов 
торжествен и суров: «Хотят ли 
русские войны?» и «Чё там, чё там у 
хохлов?» 

Хотел спросить у рыбака, как клев, 
но вырвалось: «А чё там у хохлов?»

Спросил у инока Борис Гребенщиков: 
«Скажи мне, отче, чё там у хохлов?» 

All you need is love, And by the way, а чё 
там у хохлов? 

Вот буерак, овраг и ров, а вот «а чё 
там у хохлов?» 

Хотел узнать у ветерана ВОВ: 
«Скажи, старик, а чё там у хохлов?» 

Любимую пойму без лишних слов, 
один вопрос: «А чё там у хохлов?» 

Будь готов! Всегда готов 
защищать страну отцов, 
вопрошая между делом: «Чё там, чё 
там у хохлов?» 

Из-под дерюг, лаптей и зипунов один 
вопрос: «А чё там у хохлов?»

Спросил у ясеня актер Андрей 
Мягков: «А кстати, чё там, чё там у 
хохлов?» 

В эпическом романе «Вечный зов» 
раскрыли тему «Чё там у хохлов?» 

Идет охота на волков, а чё там, чё 
там у хохлов? 

Да будь я хоть негром преклонных 
годов, спросил бы: «Чё там, чё там у 
хохлов?» 

Я слышу глас из глубины веков: «А 
кстати, чё там, чё там у хохлов?» 

Эй, Патрушев, Шойгу и Иванов, а 
кстати, чё там, чё там у хохлов? 

Ты приготовь манты, шурпу и плов, 
а кстати, чё там, чё там у хохлов?

Після цього скандалу інтернет 
вибухнув ще однією реакцією – 
справжньою епідемією фотожаб 
на російську звичку бачити тріску 
в чужому оці попри дровиняку у 
власному.

СОЦМЕРЕЖА FACEBOOK ЗАБЛОКУВАЛА БЛОГЕРА ЗА ВІРШ «ЧЬО ТАМ У ХОХЛОВ»
У
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