
стор. 8

ВСІ – У ТРОЛЕЙБУС!
ЛУЧАН НАЛЯКАЛИ МАРШРУТКАМИ ПО ТРИ ГРИВНІ

Проїзд вартістю у три гривні виявився надто 
дорогим для багатьох лучан. Чимало людей стали 
ігнорувати дорожчі маршрутки, обираючи ті, які 
тепер перевозять пасажирів по 2,5 грн. 
Здавалося б, лишень 50 копійок, але все-таки 
суттєва економія.

«МЕНЕ НАЗВАЛИ ІДЕЙНИМ 
НАТХНЕННИКОМ 
ЗНИЩЕННЯ ДНР»
Донецька журналістка Тетяна Заровная у ці дні веде свою 
війну із сепартизмом. Вона – інформаційна. Здавалося б, 
несерйозна, кулі на цьому фронті не літають. Але й таку 
війну важливо виграти нашій державі, аби щохвилини 
менше ставало б співгромадян, які вірять в облуду 
російського агітпропу.

стор. 2 стор. 10

«ВОЛИНЬ» НЕ ЗДИВУВАЛА 
– УСЬОМЕ ПОСПІЛЬ 
ПРОГРАЛА

Трибуни «Авангарда» печально порожні, сумні фанати 
стежать за грою з дерев, балконів та дахів навколишніх 
будинків – такі реалії останнього домашнього матчу 
«Волині» в цьому чемпіонаті. Лучани програли сьомий 
матч поспіль і цей антирекорд мають нагоду ще раз 
оновити вже наступної неділі, коли гратимуть із 
«Шахтарем». 
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СВІДОМИЙ ВИБІР ПРИГОДИ З МАНДАТОМ

ДВА ЛУЦЬКІ ДЕПУТАТИ: ДВА ЛУЦЬКІ ДЕПУТАТИ: 
ЗАХИСНИК І ЗАБІЯКАЗАХИСНИК І ЗАБІЯКАІрина  КАЧАН

Громадські активісти Волині закликають усіх 
завчасно перевірити себе у списках виборців, 
аби реалізувати своє право голосу на 
президентських виборах. 

За словами представника Громадянської мере-
жі ОПОРА Михайла Шелепа, зараз не так важливо, 
хто саме переможе, головне – аби вибори відбу-
лися, з огляду на загрозу їхнього зриву. До того ж, 
президентські вибори – єдина можливість легіти-
мізувати нову владу. 

Як відомо, позачергові вибори президента та 
окремі місцеві вибори відбуватимуться 25 травня 
із 8:00 до 20:00. З собою треба мати паспорт або 
тимчасове посвідчення громадянина України чи 
військовий квиток. Без цих документів проголосу-
вати неможливо. 

До 19 травня включно виборці мають право 
звернутися до дільничної виборчої комісії або до 
органу ведення Державного реєстру виборців, щоб 
внести зміни. Така потреба може виникнути, якщо 
виборець не отримав запрошення на вибори, або ж 
якщо після ознайомлення з цим запрошенням чи 
попереднім списком виборців він помітив якісь не-
точності чи не виявив свого прізвища.

Якщо ж виборець хоче проголосувати не за міс-
цем прописки і має на це підстави (у зв’язку з робо-
тою, навчанням, фактичним проживанням у іншому 
місті), в такому разі треба звертатися до найближчої 
ДВК чи органу ведення Державного реєстру вибор-
ців за місцем перебування. Однак це не стосується 
місцевих виборів, а лише президентських. 

Переселенці та біженці з Криму подають лише 
заяву та пред’являють паспорт з кримською реє-
страцією. Зробити це слід до 19 травня. 

У разі, якщо виборець виявив неточності у 
списку виборців, але пропустив строки подан-
ня відповідної заяви до ДВК або органу ведення 
Держреєстру, то він може це виправити, звернув-
шись із позовом про уточнення списку виборців до 
місцевого суду включно до 22 травня. 

Якщо виборець несподівано захворів, що при-
звело до тимчасової нездатності самостійно пере-
суватися, то він може до 20:00 23 травня звернутися 
до відповідної ДВК із власноруч написаною заявою 
про надання можливості проголосувати вдома, але 
разом із медичною довідкою. 

У день голосування жодні зміни у список ви-
борців не вносяться, навіть за рішенням суду, а 
ДВК має право лише виправляти неточності та тех-
нічні описки в уточненому списку виборців – не-
правильне написання прізвища, імені, по батькові, 
дати народження, номера будинку чи квартири. 

За словами експерта Комітету виборців Украї-
ни Віктора Стасюка, на нинішніх президентських 
виборах заборонено фотографувати чи знімати 
на відео бюлетень і потім будь-де публікувати чи 
демонструвати власне волевиявлення. За це перед-
бачена відповідальність у вигляді штрафу від 100 
до 300 неоподаткованих мінімумів або виправні 
роботи на строк до двох років, а максимальне по-
карання – обмеження волі до трьох років.

В інтернеті нині не бракує корисних ресурсів, 
які допоможуть виборцю розібратися у тонкощах 
нинішніх виборів. Головне – небайдужість самих 
українців.

Алла САДЕЦЬКА

епутати Луцької міської ради 
Євген Ткачук і Олександр 
Семенюк засвітилися у 

«кулачних» історіях. І якщо перший 
став на захист скривджених, то другий, 
подейкують, сам спровокував бійку. 

Уранці 9 травня в мікрорайоні ДПЗ 
двоє чоловіків напали на агітаційний на-
мет кандидата в президенти Петра По-
рошенка. У наметі працювали жінки. За 
агітаторів заступився луцький депутат і 
бізнесмен Євген Ткачук, який живе у цьо-
му районі. З агресивними чоловіками до-
велося помірятися силами, зізнається об-
ранець громади. 

«Зі мною все гаразд, а от моя машина 
постраждала. Збитків на 19 тисяч гривень. 
Чоловіків затримали. Триває досудове роз-
слідування», – розповів депутат. 

За словами начальника волинської мілі-
ції Петра Шпиги, зловмисників затримали 
за гарячими слідами. Ними виявилися 31-
річний житель Рівненщини та 34-річний 
лучанин, обоє були нетверезі. Відомості 
про цей факт внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за статтею 296 (ху-
ліганство) Кримінального кодексу України. 
Триває досудове розслідування.

А от із Олександром Семенюком не-
приємність трапилася наприкінці січня, 
тепер йому загрожує кримінальна відпо-
відальність. За інформацією «Волинського 
інформаційного порталу», 30 січня у примі-

Д

щенні обласного управління Держкомзему 
трапився конфлікт між двома чоловіками. 
Словесна перепалка закінчилася тим, що 
один завдав ударів кулаками іншому. 

Як розповів начальник управління Ва-
силь Василенко, така ситуація справді була, 
але у позаробочий час. Та називати прізви-
ща учасників конфлікту не хоче. 

Натомість у луцькій прокуратурі пові-
домили, що 7 травня за цим фактом ухва-
лено рішення про внесення відомостей про 

вчинене кримінальне правопорушення, 
передбачене статтею 126 Кримінального 
кодексу України (побої, мордування), до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
Нині триває досудове розслідування.

Як відомо, Олександр Семенюк очолює 
постійну депутатську комісію Луцькради з 
питань генерального планування, будівни-
цтва, архітектури та благоустрою, є дирек-
тором волинської філії держпідприємства 
«Центр державного земельного кадастру».

Євген Ткачук Олександр Семенюк

ЗА ФОТО БЮЛЕТЕНЯ – ЗА ФОТО БЮЛЕТЕНЯ – 
ТРИ РОКИ В ТЮРМІТРИ РОКИ В ТЮРМІ

ТРАНСПОРТ ВСІ – У ТРОЛЕЙБУС!ВСІ – У ТРОЛЕЙБУС!
ЛУЧАН НАЛЯКАЛИ МАРШРУТКАМИ ПО ТРИ ГРИВНІЛУЧАН НАЛЯКАЛИ МАРШРУТКАМИ ПО ТРИ ГРИВНІ

Ірина КАЧАН

Проїзд вартістю у три гривні виявився 
надто дорогим для багатьох лучан. Чимало 
людей стали ігнорувати дорожчі маршрутки, 
обираючи ті, які тепер перевозять пасажирів 
по 2,5 грн. Здавалося б, лишень 50 копійок, 
але все-таки суттєва економія.

Вартість проїзду в луцьких маршрутках 
здорожчала із 12 травня. Щоправда, незмін-
ною лишилася вартість проїзду для дітей ві-
ком від 6 до 14 років – 1 грн. Так, проїзд у ав-
тобусах, які працюють на маршрутах № 15 та 
15а, виконком Луцької міськради дозволив 
підвищити до 2 грн. 2,50 грн за одну поїздку 
беруть на маршрутах № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 
16, 17, 17а, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 
30, 31, 32, 47. А в автобусах, які рухаються за 
маршрутами № 9, 9а, 12, 18, 19, 22, гранична 
вартість проїзду дозволена до 3 грн.

На тролейбус, проїзд у якому нині ко-
штує 1,25 грн, пересів начальник міського 
управління транспорту і зв’язку Анатолій 
Миронюк. 

«Три гривні – це дорого. І для мене теж. 
А я такий же пасажир, як і більшість лучан. 
Тепер виручка у тролейбусників збільшилася. 

Я й сам тепер пересів на тролейбус. І дешев-
ше, і екологічніше, і мені так зручно. Але не 
всі люди мають змогу їздити тролейбусами, 
вони ж бо не всюди їдуть», – каже чиновник.

За словами Анатолія Миронюка, ті пе-
ревізники, які вирішили брати 3 грн з па-
сажира, тепер змушені демпінгувати, адже 
лучани, якщо мають змогу обирати, сідають 
у дешевші маршрутки. Так, Луцьке підпри-
ємство електротранспорту замість дозво-
лених 3 грн бере 2,5 грн на маршруті №9а. 
Також чиновник повідомив, що Луцьке 
підприємство електротранспорту наразі не 
підвищило до 2 грн ціну проїзду на маршру-

тах №15 і 15а, як їм це дозволив виконком. 
Директор АТП №1 Олександр Шаміс 

каже, що на маршруті №19, який обслуговує 
його підприємство, із 12 травня встановили 
виважену ціну – 2,5 грн у межах міста і 3 грн 
для тих, хто їде у село Гірка Полонка. Таким 
чином застрахували себе від «ігнору» по-
тенційних пасажирів, що можуть вибрати 
схожий, але дешевший маршрут. 

Така ж ситуація і в «Луцького АТП 
10701» та ТОВ «Санрайз». Так, маршрутка 
№12, попри дозвіл на 3 грн, возить пасажи-
рів по 2,5 грн. А по 3 грн на маршрутах №9, 
18 і 22 беруть тільки з тих, хто їде за місто. 

ЦІНА ПОРЯДКУ
Новопризначені заступники 
прокурора Волинської 
області Олександр Сліпчук 
та Олег Корецький 
протягом 2013 року в 
середньому заробляли по 
13 тис. грн на місяць.

Відповідно до поданих де-
кларацій, заступник прокурора 
Сліпчук  отримав дохід обся-
гом майже 240 тис. грн, пише 
IA ZIK. Із них заробітна пла-
та – 166,2 тис. грн,  дивіденди, 
проценти – 751 грн, інші види 

доходів – 73,026 тис. грн. 
Натомість його дружина 

заробила понад 185 тис. грн. 
Із них 131,7 тис. грн – дохід від 
провадження підприємниць-
кої та незалежної професійної 
діяльності, 53,2 тис. грн – від 
відчуження майна та 145 грн – 
дивіденди, проценти.

На прокурора та його дру-
жину записані шість соток зем-
лі та дві квартири – 65 і 62 кв. 
м. Окрім того, у пані Сліпчук 
є ще й автомобіль – «Субару 

Трібека» 2006 року випуску. На 
банківських рахунках Олексан-
дра Сліпчука – 5 тис. грн, а його 
дружини – 1612 грн.

Інший заступник проку-
рора області, Олег Корецький, 
разом із дружиною виховують 
доньку і сина. Глава сім’ї не ви-
явився її годувальником: до 
родинної скарбниці його дру-
жина принесла значно більше. 
Якщо річний дохід Корецько-
го у 2013-му складався суто із 
зарплати й становив 154,878 

тис. грн, то його дружина за-
робила торік 192,5 тис. грн. Із 
них зарплатня – 168,242 тис. 
грн, матеріальна допомога – 
майже 11,5 тис. грн,  дарунки, 
призи, виграші – 48 грн, інші 
види доходів – понад 11,7 тис. 
грн.

На членів сім’ї Корецького 
записано три земельні ділянки 
загальною площею майже пів-
гектара. Але із житла у родини 
– тільки маленька квартира на 
24 квадрати. Також ані у про-
курора, ані в членів його сім’ї 
буцімто нема і транспортних 
засобів.

ПРОКУРОРИ БЕЗ «КОЛІС» 
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В ОБЛАСТІ – 
НОВІ ПРОКУРОРИ
Виконувач обов’язків Генерального прокурора 
України Олег Махніцький 7 травня призначив 
прокурором Луцька старшого радника юстиції 
Андрія Кучера.

У прес-службі прокуратури області повідо-
мляють, що до призначення на нову посаду Андрій 
Кучер працював прокурором Камінь-Каширського 
району.

Окрім цього, нового керівника отримав Ново-
волинськ. Прокурором міста став радник юстиції 
Олександр Шпота.

Також прокурором Локачинського району 
призначили радника юстиції Ольгу Новікову, про-
курором Турійського району – радника юстиції 
Віктора Гарбуза, прокурором Ківерцівського ра-
йону – молодшого радника юстиції Олександра 
Синюка.

Олександр Шпота, Олександр Синюк та Віктор 
Гарбуз очолювали відділи в обласному апараті про-
куратури Волині, Ольга Новікова обіймала посаду 
старшого прокурора Володимир-Волинської між-
районної прокуратури.

ЄДИНА КРАЇНА

ПІД ПРИЦІЛОМ МАЙДАНУ
АЛЯРМ

СВІЖІ КРІСЛА

10 КОПІЙОК 10 КОПІЙОК 
НА ДОБРОНА ДОБРО
Спільний проект із назвою 
«10 копійок на добро» презентували 
ПАТ «Теремно хліб» та благодійний фонд 
«Стопрак». 
Допомогти онкохворим діткам відтепер може кожен, 
придбавши хліб зі спеціальною наклейкою.

У благодійній акції бере участь  лише один вид хліба 
– «Родинний». Вартість буханки – 4 гривні 30 копійок. 
З них 10 копійок ітиме на допомогу дітям зі страшним 
діагнозом.

У ЛУЦЬКУ РОЗГОРНУЛИ 
НАЙБІЛЬШИЙ ПРАПОР НАЙБІЛЬШИЙ ПРАПОР 
УКРАЇНИ В СВІТІ УКРАЇНИ В СВІТІ 

Тетяна ГРІШИНА 

Луцьку 13 травня 
на Замковій 
площі молодь 

розгорнула державний 
прапор розмірами 40 на 60 
метрів. Полотно зайняло 
практично всю територію 
майдану.  Стяг тримали 
у руках не менш як 300 
людей. Переважно до акції 
долучилися студентство 
та молодь міста. Чимало 
учасників дотрималися 
дрес-коду та одягнули 
вишивані сорочки, прийшли 
з прапорами та українською 
символікою. 

Зі слів радника Президента 
України з молодіжних питань 
Івана Крулька, який приїхав на 
акцію, розміри прапора – 2400 
квадратних метрів. Стяг виго-
товили ще у 2012 році до Дня 
Незалежності України. Тоді 
його вперше розгорнули в Ки-
єві перед Київським національ-
ним університетом імені Тара-
са Шевченка. Подію занесли в 

У

книгу рекордів Гіннеса як роз-
гортання найбільшого прапора 
України в світі. 

Нині ж стяг планують роз-
гортати у кожному з міст Укра-
їни на знак єдності держави. 
Фінальна акція має відбутися 
у Донецьку. У Луцьку її зорга-
нізувала місцева обласна моло-

діжна організація «Батьківщи-
на Молода». 

«Це наша відповідь сепара-
тистам і російським провока-
торам на сході, які намагаються 
розділити Україну», – зазначив 
заступник голови Волинської 
облради Ігор Гузь. 

Учасники акції після роз-

гортання виконали Гімн Украї-
ни, танцювали під прапором та 
фотографувалися.  

«Зараз настав час, аби цей 
прапор об’їхав усю Україну. Бо 
нині такий момент, коли укра-
їнців потрібно об’єднувати на-
вколо наших цінностей та сим-
волів», – додав Іван Крулько. 

Фото зі сторінки луцького слоника у Facebook

РЕВОЛЮЦІОНЕРИ РЕВОЛЮЦІОНЕРИ 
ПРОТИ НОВОГО ПРОТИ НОВОГО 
ДАІШНИКА ВОЛИНІДАІШНИКА ВОЛИНІ

БРОУНІВСЬКИЙ РУХ ЮРІЙ САВЧУК ВИЙШОВ З ФРАКЦІЇ УДАРУЮРІЙ САВЧУК ВИЙШОВ З ФРАКЦІЇ УДАРУ

Андрій  ЛУЧИК

Народний депутат Юрій Савчук 
написав заяву про вихід із 
депутатської фракції «УДАР» у 
Верховній Раді. На пленарному 
засіданні у вівторок, 13 травня, 
ї ї зачитав спікер Олександр 
Турчинов.

Як повідомив «Хронікам 
Любарта» сам Юрій Савчук, до 
такого кроку його спонукало 
кілька чинників. Один з них, за 
словами депутата, – пасивна за-
конотворча діяльність фракції.

«Духовні цінності, за які 
стояв Майдан, не відстоюються 
фракцією», – заявив Юрій Сав-
чук.

Також він нарікає на те, що 
партія несе відповідальність за 
революційні події, але активно 
у владу не пішла і зараз виконує 
роль статиста.

Савчук заявив, що він вий-
шов лише з фракції, але й надалі 
залишатиметься головою волин-
ського осередку УДАРу.

За його словами, він не змі-
нює своєї політичної позиції та 
працюватиме у Верховній Раді 
як позафракційний депутат, не 
приєднуючись до жодних груп 
чи фракцій.

Також він заявив про свою 
послідовність підтримки Петра 
Порошенка як кандидата в пре-
зиденти України.

Натомість прес-служба УДА-
Ру повідомляє, що Савчука ви-
ключили з фракції за порушення 
фракційної дисципліни.

«Прикро, але ми виключили 
з фракції Юрія Савчука. За пору-
шення фракційної дисципліни. 
УДАР зажди був демократич-
ною силою, де відбуваються від-

криті дискусії щодо ухвалення 
будь-яких питань. І де партійці 
й депутати керуються перш за 
все державними інтересами, а не 
особистими. Якщо ж відбуваєть-
ся інакше – доводиться ухвалю-
вати непрості рішення стосовно 
окремих персоналій», – зазначив 
Віталій Кличко.

Нагадаємо, УДАР підтримав 
на виборах президента канди-
датуру Петра Порошенка. На-
томість Порошенко заявив про 
підтримку Віталія Кличка на ви-
борах мера столиці.

Лучанина Юрія Савчука було 
обрано народним депутатом 
за списками політичної партії 
УДАР під №27.

Ірина КАЧАН

У які тільки кольори фарбували луцького 
слоника, що заховався за Палацом учнівської 
молоді! Тепер завдяки своїм відданим 
шанувальникам він одягнув нове вбрання – 
ніжно-рожеве.

Друзі слоника зібралися 11 травня, гуртом 
прибрали територію й розмалювали пам’ятник, 
як роблять це щонайменше раз на рік. Змінювати 
вбрання слоника для деяких лучан стало справж-
ньою традицією, що продовжується уже багато ро-
ків поспіль. 

Окрім цього, на слонику з’явилися жовті зіроч-
ки й такого ж кольору педикюр. Організатори обі-
цяють, що невдовзі розцяцькують рожевого улю-
бленця у яскраві візерунки.

До слова, мало хто знає, що слоник – це єдиний 
вцілілий пам’ятник колишнього парку Ворошилова. 
Раніше то була повноцінна скульптура персонажів 
відомої байки Крилова – Слона і Моськи. Нині са-
мотній слоник – своєрідний символ неформальної 
молодіжної тусовки Луцька.
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ЕНТУЗІАЗМ У ДІЇ

ЛУЦЬКИЙ 
СЛОНИК 
ЗНОВУ ЗМІНИВ 
КОЛЬОРОВУ 

ОРІЄНТА-
ЦІЮ

Активісти «Правого сектору», «Автомайдану України», 
«Волинської самооборони Майдану» та «Спілки 
ветеранів Афганістану» вимагають нового конкурсу 
на посаду керівника волинської Державтоінспекції, 
оскільки нинішній начальник Володимир Кравченя їх 
не влаштовує.

За словами лідера волинського «Автомайдану України» 
Ігоря Оборонова, під час громадських слухань Володимир 
Кравченя не зміг відповісти на більшість поставлених йому 
запитань і усі його відповіді мали «шаблонний характер».

«Потрібно обрати людину, в якої репутація не буде та-
кою заплямованою, як у пана Кравчені», – наполягають ре-
волюціонери.

До того ж, Володимира Кравченю призначили, не за-
питавши думки у революційної громадськості, чим теж не-
вдоволені активісти Майдану. Лідер волинського «Правого 
сектору» Павло Данильчук стверджує, що завдяки Кравчені 
відновлюються старі корупційні схеми у системі ДАІ. 

Самооборона 
Майдану Волині 
закликає усіх 
чоловіків в області 
вийти на захист 
України та рідного 
краю і записатися 
до батальйону 
територіальної 
оборони Волині.

ВОЛИНЯН ЗАКЛИКАЮТЬ 
ВСТУПАТИ ДО БАТАЛЬЙОНУ 
ОБОРОНИ ВОЛИНІ

«Кожен патріот своєї краї-
ни має бути готовий служити 
Батьківщині. Тож Самооборона 
Волині долучається до форму-
вання батальйону територі-
альної оборони Волині, який 
діятиме у складі Збройних 
сил при Міністерстві оборони 
України», – зазначила у мережі 

Facebook громадська діячка Ма-
рія Доманська. 

Долучитися до батальйону 
можна у штабі Самооборони 

Майдану Волині (місто Луцьк, 
просп. Перемоги, 14 

(2-й поверх) чи за телефоном 
(067) 11-00-577.
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КРУТИМО ПЕДАЛІ

ШОК

ГАМАНЕЦЬ

ЛУЦЬК НА РОВЕРІЛУЦЬК НА РОВЕРІ
ЛУЧАНАМ І ГОСТЯМ МІСТА ЛУЧАНАМ І ГОСТЯМ МІСТА 
ПРОПОНУЮТЬ ВЕЛОПРОГУЛЯНКИПРОПОНУЮТЬ ВЕЛОПРОГУЛЯНКИ

Мер Луцька Микола Романюк ровер осідлав лише на годинку. А от мер Лондона 
Борис Джонсон на велосипеді їздить навіть на роботу. Є на кого рівнятися!

Тетяна ГРІШИНА 

авдяки реформі місцевого 
самоврядування в Україні 
планують децентралізувати 

владу і фінанси та навіть зробити 
представників Державтоінспекції 
підзвітними міським радам. 

Про це йшлося 12 травня під час 
дебатів на тему місцевого самовряду-
вання у рамках проекту «Польський 
досвід системних змін. Практичні 
імплікації для України». 

Зокрема, луцький міський голо-
ва Микола Романюк зазначив, що 
згідно з концепцією реформування 
місцевого самоврядування, в Украї-
ні пропонують поділити форми міс-
цевого самоврядування на базовий, 
районний та регіональний рівні. 
Луцьк як місто стосуватиметься ба-
зового рівня. 

«На рівні області має бути рада 
і обласний виконавчий комітет. На 
рівні району – районна рада і комі-
тет. І на рівні міста ми вже зробили 
крок вперед, бо маємо міську раду і 
виконавчий комітет. А також ідеть-
ся про представника держави. Поки 
не визначено, як його посада буде 

звучати і кого він представлятиме – 
президента чи уряд», – пояснює Ро-
манюк. 

Таку адміністративну реформу 
має підкріпити децентралізація фі-
нансування, а також зміна діяльнос-
ті Держказначейства, від якого нині 
залежні місцеві бюджети. Зокрема, є 
пропозиції, аби 50% податку на при-
буток залишалося у розпоряджен-
ні місцевої громади. Такі зміни, на 
думку експертів, потрібно терміново 
передбачити у Бюджетному та По-
датковому кодексах. Окрім цього, 
на місцях пропонують залишити 
частку «екологічного податку», який 
нині повністю потрапляє до держав-
ного бюджету. 

Зміни мають торкатися і роз-
межування підпорядкування си-
лових структур. Наприклад, як 
пояснює Романюк, планують, аби 
муніципальна міліція, сектор охоро-
ни громадського порядку, дільничні 
інспектори і Державтоінспекція пе-
рейшли у підзвітність міських рад, 
а всі інші структури перебували під 
державним наглядом. 

Директор відділу неінвестицій-
них проектів мерії міста Любліна 

Кшиштоф Лонтка, ділячись поль-
ським досвідом, зазначає, що процес 
децентралізації влади був важким. 

«У Польщі свого часу відбува-
лася дуже гостра дискусія на тему 
кількості рівнів самоврядування. Я 
думаю, що ця дискусія закінчилася 
неправильно. Зараз ми доходимо ви-
сновку, що три рівні самоврядування 
– це забагато. Тобто зайвими є пові-
ти, аналог районів. Але аби в цьому 
переконатися, треба, аби минуло 10-
15 років», – зазначив Лонтка. 

Нині ж великі міста Польщі на-
віть переходять до створення так 
званих громадянських бюджетів. 
Наприклад, в 2015 році в місті Лю-
бліні передбачать 2,5 мільйони євро 
для втілення проектів, які пропону-
ють жителі міста. Фінансуватимуть 
ті проекти, за які проголосує біль-
шість шляхом інтернет-опитування 
або ж паперовим голосуванням.  

Окрім цього, незалежність бю-
джетів у Польщі підкріплюється тим, 
що кошти перебувають на рахунках 
комерційних банків. Якщо ж депу-
тати місцевих рад хочуть здійснити 
більш великі інвестиції, то вони ма-
ють право брати кредит. 

РЕФОРМА 

ДАІ І ДІЛЬНИЧНИХ ХОЧУТЬ 
ПРИВ’ЯЗАТИ ДО МІСТ 

ДІТИ-РОМИ ВОЛИНІ НЕ ЗНАЮТЬ, 
ЩО ЖИВУТЬ В УКРАЇНІ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВОДІЇВ 
ПОДЕШЕВШАЮТЬ

Ірина КАЧАН

Відтепер у Луцьку працює пункт 
прокату велосипедів. Він діє при 
Центрі туристичної інформації та 
послуг, що на вулиці Сенаторки 
Левчанівської, 2. Пункт велопро-
кату запрацював 10 травня, у день 
відкриття туристичного сезону в 
обласному центрі Волині. 

За словами керівника луцького 
Центру туристичної інформації та 
послуг Ольги Лактіонової, взяти на-
прокат велосипед можна із 9:30 до 

17:30. Одна година прокату вартува-
тиме 15 грн, день (із 9:30 до 17:30) – 
35 грн, доба – 50 грн. 

«Кожна шоста година прока-
ту безплатна, кожен восьмий день 
прокату – як бонус, а кожна десята 
доба також безплатна. Для того щоб 
прослідкувати кількість прокатів, 
ведеться спеціальний журнал. Тож 
не забудемо ні про кого», – розпові-
ла вона.

Поки до послуг велолюбителів 
– 10 роверів на різний смак. Є змо-
га бронювати велосипеди, які ви-
бере клієнт, на визначений час. У 

перспективі – збільшення кількості 
двоколісного транспорту, дитячі 
велосипеди і крісла. Також уже най-
ближчим часом тут навчатимуть 
їзди на велосипеді усіх охочих.

Луцький мер Миколи Романюк 
запевняє: міська влада докладе мак-
симум зусиль для розвитку вело-
сипедної інфраструктури. Каже, що 
скоро на вулицях міста, де це мож-
ливо зробити, будуть велодоріжки. 

Відкриття велопрокату – одна з 
цікавинок нинішнього туристично-
го сезону в Луцьку. До слова, цьо-
горіч відзначається 585-та річниця 
з’їзду європейських монархів у ста-
родавньому Луцьку. Історики ствер-
джують, що у далекому 1429 році до 
міста прибуло 15 тисяч осіб, а сам 
з’їзд  тривав п’ять тижнів. Це була 
перша спроба об’єднати Європу, і 
саме ця подія допомогла Луцьку по-
трапити на європейську карту. 

Посвідчення водіїв, техпаспорти на транспортні засоби, а також 
вітчизняні та закордонні паспорти громадян України стануть 
дешевшими.

Про це 14 травня повідомив заступник Міністра внутрішніх справ 
Сергій Чеботар, повідомляє прес-служба МВС України. 

За його словами, зниження ціни пов’язане з тим, що відтепер по-
свідчення водіїв  та інші документи суворої звітності виготовлятиме 
Національний банк України.

«Сьогодні  Міністерство внутрішніх справ України  передало всі 
функції щодо виготовлення   посвідчень водіїв та інших документів су-
ворої звітності Національному  банку України. Хочу констатувати, що 
якщо при виготовленні підприємством «ЄДАПС» посвідчення водія 
коштувало 198 гривень, то тепер – 114 гривень, а це  менше на 40 відсо-
тків від їх вартості. Стільки ж  коштуватиме і техпаспорт», – зазначив 
Сергій Чеботар.

За його словами, найближчим часом такі зміни відбудуться і у сфері 
виготовлення паспортів.

«Думаю, така тенденція буде і у виготовленні як українських, так 
і закордонних паспортів,  і ціна на них значно знизиться», – зазначив 
заступник Міністра внутрішніх справ.

98% дітей ромської 
національності на Волині не 
знають назви країни, в якій живуть.

Про результати дослідження 
«Контроль – якісні знання» роз-
повіли 14 травня під час прес-
конференції у Волинському прес-
клубі, пише «ВолиньPost».

Громадська організація «Тер-
не Рома» за підтримки фонду 
«Відродження» провела дослі-
дження у Луцькому, Горохівсько-
му та Ківерцівському районах. 
Опитували дорослих ромів, їхніх 
дітей, учителів, представників ра-
йонних управлінь освіти.

Як розповіла керівник Волин-
ської обласної організації «Терне 
Рома» Тетяна Логвинюк, дослі-
дження вказують на приховану 
ксенофобію щодо ромів. Напри-
клад, вважає жінка, про це може 
свідчити факт, що 75% вчителів 
не хочуть, аби роми вчилися у за-
гальних класах.

Логвинюк зазначила, що 70% 
дорослого ромського населення 

Волині неписьменні, незважаючи 
на те, що всі вони свого часу хо-
дили до школи.

Окрема група вибірки – 60 
дітей початкових класів школи. 
Дві третини цієї групи – діти з 
неблагополучних сімей, де бать-
ки малописьменні або повністю 
неписьменні. Їх опитували в до-
машніх умовах. 98% з цієї гру-
пи не знають, в якій країні вони 
живуть. 100% не змогли назвати 
сторони світу. 50% не змогли від-
повісти, де встає і сідає сонце, 
більшість відповідей – «з неба». 
3% взагалі не відповіли на жодне 
запитання. 99% не змогли відпо-
вісти, які види транспорту вони 
знають. 98% не знають жодних 
порід дерев. 75% не знають, чим 
квадрат відрізняється від круга. 
80% не знають, як на вигляд слон. 
100% не знають, як відрізнити 
річку від озера. 90% не назвали 
жодного іншого міста чи населе-
ного пункту за межами їхнього 
району проживання. Чимало не 
знають, що є місто Луцьк.
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ПОНЕДІЛОК
19 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ВІВТОРОК
20 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЗІРКОВІ НОВИНИ
ДЖЕЙ ЛО 
ВИЗНАЛИ 
МУЗИЧНОЮ 
ІКОНОЮ
kinoafi sha.ua

Днями стало відо-
мо, що латиноа-

мериканку удостоять 
почесною нагородою на премії «Billboard Music 
Awards 2014».

Одна з найсексуальніших і успішних співачок 
Дженніфер Лопес в середині травня поповнить 
свою колекцію нагород ще однією, не менш гідною. 
Організатори заходу вирішили виділити цього року 
Дженніфер Лопес почесною премією «Icon Award» 
за досягнення і внесок у розвиток популярної му-
зики. Шанувальники впевнені, що зірка заслужила 
престижну статуетку.

Відзначимо, що ця нагорода є тільки у таких ви-
датних виконавців, як Стіві Уандер, Прінс і Ніл Дай-
монд. 

Стало відомо, що Лопес виступить на церемонії 
з піснею «First Love», а також виконає спільний трек 
з Пітбуллем «We Are One», який записано для чем-
піонату світу з футболу – 2014. Нагадаємо, урочисте 
вручення нагород престижної премії «Billboard Music 
Awards 2014» відбудеться 18 травня в Лас-Вегасі.

АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ 
ТА ШАРЛІЗ ТЕРОН 
ПЕРЕБУВАЮТЬ У СТАНІ 
ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ
terrawoman.com

Дві голлівудські зірки –  Анджеліна Джолі та Шар-
ліз Терон – ровесниці. Їм по 38 років. Вражає і 

дивовижна схожість у їхній кар’єрі, гуманітарній ді-
яльності й сімейному житті. Анджеліна вважає, що 
Шарліз її у всьому наслідує.

«Між ними немає навіть тіні симпатії, – розповіло 
джерело, близьке до Анджеліни. – Вона переконана, 
що Шарліз копіює абсолютно все, що вона робить».

Обидві акторки – власниці вищої кінематогра-
фічної нагороди «Оскар», часто грають однотипні 
ролі. Обидві обіймають високий пост посла доброї 
волі від Організації Об’єднаних Націй. І обидві 
вони – прийомні мами.

Тепер, додає інсайдер, Анджеліна перебуває в 
«абсолютній люті» через стосунки Шарліз з голлівуд-
ським ловеласом Шоном Пенном. Але хай яким поці-
новувачем жіночої вроди є Пенн, він відомий у всьому 
світі своєю благодійною діяльністю. Багато в чому за-
вдяки його зусиллям жителі Гаїті отримали своєчасну 
і значну допомогу після руйнівного землетрусу.

Джолі вважає, що її суперниця спеціально по-
лювала за Шоном, щоб разом з ним стати новою 
голлівудською супер-парою активістів і затьмарити 
Анджеліну і її партнера Бреда Пітта. «Анджеліна 
рве і метає, – каже інсайдер, – абсолютно нетямить-
ся від люті!»

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
СТАНЕ СПЕЦКОРОМ 
В МОСКВІ
kp.ua

Відтепер у програмі «Чистоnews» – новий веду-
чий. Річ у тім, що Володимир Зеленський вже 

дуже зайнятий зніманнями у фільмі «8 перших роз-
лучень», які зараз проходять в Москві, і не зможе 
вчасно видавати свої «відіпрані новини» в ефір. Тож 
цілком розумно було передоручити роботу ведучо-
го своєму колезі Жені Кошовому. Саме він складе 
компанію Валерію Жидкову.

Втім сам Зеленський обіцяв з’являтися в шоу в 
ролі спеціального кореспондента з Москви.

– Володимир зараз перебуває в Москві і просто 
звідти, ще гаряченькими подаватиме нашим гляда-
чам новини та події, які зараз відбуваються в Росії. 
Він буде передавати нам своє бачення цього. Таким 
чином, у нашій програмі буде представлено два по-
гляди на те, що відбувається. Але знов-таки, це буде 
погляд Володимира Зеленського, тому, природно, що 
він буде гумористичний і не дуже відрізнятиметься 
від нашого погляду з цієї студії, – обіцяє Жидков.
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06.00 Лотерея «Лото-забава»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.40, 05.30 «Телевізійна 
служба новин»
10.00 «В мережі »
11.05, 02.00 Х/Ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ВИПАДАЄ»
12.45 Х/Ф «ТРАВА ПІД 
СНІГОМ»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
20.55 «Чистоnews»
21.10 Х/Ф «КУРАЖ»
22.20, 04.05 «Гроші»
00.05, 01.05, 03.15 Т/с «Вікінги 
2»
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Ти 
заплатиш за все»
14.45, 04.00 «Сімейний суд»
15.20 «Чекай на мене»
18.05, 04.40 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «1001»
21.25 Т/с «Дурна кров»
00.30 Х/Ф «ОСОБЛИВА 
ДУМКА»
02.55 Д/ф «Шкідливий 
здоровий спосіб життя»
03.45 Мультфільми

04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Світанок
05.50, 19.25 Надзвичайні 
новини
06.35, 08.15 Факти тижня
07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.05, 13.15 Т/с «Операція 
«Горгона»
14.10, 16.15 Х/Ф «БИТВА 
ТИТАНІВ»
16.35 Х/Ф «ГНІВ ТИТАНІВ»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.35 Х/Ф «ЧЕРВОНІ 
ХВОСТИ»
02.20 Т/с «Кістки»
03.50 Про-Цікаве.ua

06.00, 16.00 «Все буде добре!»

07.30, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

08.30, 01.15 Х/Ф 

«РОЗУМНИЦЯ, КРАСУНЯ»

12.45, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.40 «Битва екстрасенсів»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»

22.35 «Детектор брехні - 5»

00.10 «Один за всіх»

04.45 Нічний ефір

14.00 Котрольна робота

14.45 Euronews

14.55, 05.10 Діловий світ. 

Агросектор

15.00, 18.20, 02.20, 03.35 

Новини

15.15 Брифінг Кабміну України

15.50 Вікно в Америку

16.20, 19.55 ГРОМАДСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

17.30 Про головне

18.05, 20.50 Діловий світ

18.50 Час-Ч

19.00 Передвиборні агітаційні 

програми кандидатів на пост 

Президента України

21.00, 04.40 Підсумки дня

21.40, 05.20 Шустер Live. Будні

22.55 Трійка, Кено, Секунда 

удачі

23.00, 01.00 Підсумки

23.30 На слуху

00.00 Від першої особи

00.30 Країна on line

01.20 ТелеАкадемія

02.40 Як Ваше здоров’я?

03.50 Д/ф «Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя Іосифа Вітер»

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «Обережно, модерн!»

07.00 Х/Ф «ГЛУХОМАНЬ»

08.50 Д/п «Диверсанти 

Третього Рейху»

12.30 Т/с «Захист Красіна»

18.30 Новини 2+2

19.00 Т/с «Ментовські війни-6»

21.00 «ДжеДАІ»

21.25 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКІ»

23.30 Х/Ф «ВІРУС»

01.25 Х/Ф «ІГРИ ДИЯВОЛА»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.30, 17.50 В пошуках істини
08.20, 15.20 Освенцім
09.10 Брати по космосу
10.10, 17.00 Далеко і ще далі
11.00 Таємнича Африка
12.00 Дивовижна Індія
12.50, 23.40 Левиний 
рейнджер
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні 
історії
16.10 Мегаспоруди
18.40 Теорія безсмертя
20.20 Заручники Всесвіту
21.10 Шукачі
22.00 Люди дощу
22.50 Невідома Африка
00.30 Покер
01.20 Ризиковане життя
05.30 Легенди бандитського 
Києва

06.15 Профілактика 

передавального устаткування

09.00, 13.30, 15.20, 17.10 Т/с 

«Слід»

11.00 Х/Ф «ФОРМУЛА 
ЩАСТЯ»
12.45 Т/с «ОСА»

15.00, 19.00, 03.35 Події

18.00 Т/с «Сашка»

19.45 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Королева гри»

23.00 Події дня

23.30 Х/Ф «ФОРСАЖ 5»
02.00 Х/Ф «ДЖУНІОР»
04.20 Х/Ф «ВІДДІЛ. 
П’ЯТНИЦЬКИЙ»

14.00, 19.00 Т/с «Вороніни»

15.35 Х/Ф «ІНДІАНА 

ДЖОНС І КОРОЛІВСТВО 

КРИШТАЛЕВОГО ЧЕРЕПА»

18.00, 02.10 Репортер

18.20, 03.40 Абзац!

20.00 Ревізор

22.45 Страсті за Ревізором

00.30 Педан-Притула шоу

02.15 Служба розшуку дітей

02.20, 03.20 Зона ночі

02.25 Іван Франко

03.25 25-й кадр

04.20 Здрастуйте, я ваша мама

06.30, 20.40 «Секретні 
матеріали»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.50, 05.35 «Телевізійна 
служба новин»
10.00 «Шість кадрів»
10.45, 20.55 «Чистоnews»
11.00 «Сімейні мелодрами - 3»
12.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
14.25, 21.10 Х/Ф «КУРАЖ»
15.35 Т/с «Свати - 6»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
22.20 «Міняю жінку - 9»
00.15, 02.50 Т/с «Вікінги 2»
01.15, 03.35 Х/Ф «ПАЛЛАДІН»
05.00 «Служба розшуку дітей»
05.05 Телемагазин

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 21.25 Т/с «Дурна 
кров»
13.25, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.55 «Судові справи»
15.50, 04.00 «Сімейний суд»
18.05, 04.40 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.30 «Подробиці»
20.30 Т/с «1001»
00.30 Х/Ф «ПРИВИД 
БУДИНКУ НА ПАГОРБІ»
02.25 Д/ф «Дитяча 
жорстокість»
03.10 Мультфільми

04.00, 07.45, 08.45, 12.45, 
15.45 Факти
04.40 Світанок
05.40 Свобода слова
08.15 Факти тижня
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
10.00 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
11.20 Дістало!
12.25, 13.15, 16.15, 20.20 Т/с 
«Бригада»
16.30 Т/с «Братани»
18.45 Факти. Вечір
22.25 Спеціальний проект
23.25 Х/Ф «8 МІЛІМЕТРІВ»
01.55 Х/Ф «РОККІ-2»
03.50 Т/с «Кістки»

06.00 «Чужі помилки. Квітка 

смерті»

06.45, 16.00 «Все буде добре!»

08.45, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.50 Х/Ф «ПАВУТИНКА 
БАБИНОГО ЛІТА»
11.45, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.45, 01.05 «Зважені та 

щасливі - 2»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 

дітей»

03.40 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.20, 03.30 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки 
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.00, 03.10 Українського роду
10.30 Не вір худому кухарю
11.00, 16.25, 19.55 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.30 Національні дебати
14.45 Euronews
14.55, 05.10 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.50, 02.40 Як це?
17.30 Про головне
19.00 Передвиборні агітаційні 
програми кандидатів на пост 
Президента України
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
03.50 Котрольна робота

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «Обережно, модерн!»

07.00 Х/Ф «ЗА ДАНИМИ 

КАРНОГО РОЗШУКУ»

09.00, 18.30 Новини 2+2

09.30 Т/с «Захист Красіна»

15.40 Д/п «Зафронтові 

розвідники»

16.30, 19.00 Т/с «Ментовські 

війни-6»

21.00 «ДжеДАІ»

21.25 Х/Ф «ОНГ БАК»

23.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 

ГЛИБИНА»

01.35 Х/Ф «ВІРУС»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.30, 17.50 В пошуках істини
08.20, 15.20 Освенцім
09.10 НЛО. Особливе досьє
10.10, 17.00 Далеко і ще далі
11.00 Таємнича Африка
12.00 Дивовижна Індія
12.50 Тварини-генії
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні 
історії
16.10 Мегаспоруди
18.40, 22.00 Теорія безсмертя
20.20 Шпигуни далеких світів
21.10 Шукачі
22.50 Невідома Африка
23.40 Левиний рейнджер
00.30 Земля: еволюція планети
01.20 Легенди бандитського 
Києва

06.15, 13.10 Т/с «ОСА»

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 

«Слід»

10.00 Т/с «Лікарка»

12.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

18.00 Т/с «Сашка»

21.00 Т/с «Королева гри»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Глухар. Повернення»

03.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 5»
04.55 Т/с «Успіх 1»

05.40 Срібний апельсин

05.50, 06.30 Kids Time

05.55, 06.35 М/с «Дак 

Доджерс»

07.00 Підйом

08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»

09.00, 16.00 Т/с «Не родись 

вродлива»

10.50 Т/с «Щасливі разом»

14.35, 22.00, 01.50 Т/с «Супер 

Макс»

18.00, 03.00 Репортер

18.20, 01.05 Абзац!

22.55 Заковані

03.05, 04.00 Зона ночі

03.10 Українці Віра 2ч

04.05 25-й кадр
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КІНОНОВИНИ

ЩЕ КІЛЬКА ДНІВ – І ГОДЗИЛЛА 
ПРИЙДЕ
novostiua.net

Довгоочікуваний фільм про величезного ящера–
руйнівника зовсім скоро покажуть на великих 

екранах. «Годзиллу» з Кеном Ватанабе в головній ролі 
спільно зняли японські та американські умільці.

За сюжетом, люди розбудили давнє і дуже люте 
зло, яке руйнує все на своєму шляху, а хто кине виклик 
Годзиллі – про це глядач дізнається зовсім скоро.

Очікування та надії на фільм дуже великі, адже 
перша версія фільму жахів вийшла в світ в 1998 році 
і здобула небувалу популярність. Сьогодні режисе-
ри і продюсери мають цілий арсенал високих тех-
нологій. Що з цього вийшло, розкажуть найлютіші 
кінокритики світу відразу після прем’єри.

СІГУРНІ УЇВЕР 
ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ 
В ПРОДОВЖЕННЯХ 
«АВАТАРА»
kinoafi sha.ua

Сігурні Уївер підтвердила 
свою участь у трьох продо-

вженнях фільму «Аватар». Як 
повідомляє видання «Vulture», актриса уточнила, 
що в неї буде більш комплексна роль.

«Це справжній виклик для мене. Я поки не можу 
сказати більше, лише зазначу, що моя героїня буде 
змінюватися з кожною новою серією. У якомусь сен-
сі вона  трансформуватиметься», – сказала вона.

Нагадаємо, що Джеймс Кемерон збирається 
працювати над трьома продовженнями картини од-
ночасно. Очікується, що фільми буде знято у форма-
ті 4K 3D з підвищеною частотою кадрів. «Аватар 2» 
вийде в прокат у грудні 2016 року.

«ФЛІНСТОУНИ» ЗНОВУ 
СТАНУТЬ ПОВНОМЕТРАЖНИМ 
ФІЛЬМОМ
kinoafi sha.ua

Знаменитий мультик студії «Hanna-Barbera», що 
породив два дуже кепські фільми, обзаведеться 

новою повнометражною версією. Продюсерами ви-
ступлять Уїлл Феррелл і Адам Маккей.

«Warner Bros.» візьметься за проект, а сценарій 
до нього напише Кріс Хенчі, який у співавторстві з 
Феррелом і Заком Галіфіанакісом написали комедію 
«Брудна кампанія за чесні вибори».

У 60-х роках суперпопулярний серіал був не про-
сто розважальним, у ньому навіть простежувалися 
елементи соціальної сатири. Але ж зараз і суспіль-
ство значно змінилося, і нові жарти вже не будуть 
нагадувати наших улюблених «Флінтстоунів». Аби 
лишень цікавий і розумний серіал не перетворився 
на нехитру середню комедію...

РИМЕЙК «МУМІЇ» ЗАЛИШИВСЯ 
БЕЗ РЕЖИСЕРА
kinoafi sha.ua

Багатостраждальний римейк фільму «Мумія» 
студії «Universal Pictures» знову залишився без 

режисера. Як повідомляє видання «Th e Wrap», про-
ект покинув постановник Андрес Мускетті.

Як причину його відставки вказуються якісь 
творчі розбіжності з продюсерами картини. Нібито 
Мускетті хотів зробити куди більш похмурий фільм, 
ніж планувало керівництво студії.

Хто посяде вакантне нині місце постановника, 
поки не повідомляється. Раніше від режисерського 
поста відмовився Лен Уайзман. Прем’єру «Мумії» 
заплановано на 16 квітня 2016 року.

СЕРЕДА
21 ТРАВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕР
22 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

Я 

06.30, 20.40 «Секретні 
матеріали»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.50, 05.50 «Телевізійна 
служба новин»
10.00 «Шість кадрів»
10.45, 20.55 «Чистоnews»
11.00 «Сімейні мелодрами - 3»
12.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
14.25, 21.10 Х/Ф «КУРАЖ»
15.35 Т/с «Свати - 6»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
22.20 «Чотири весілля - 3»
00.15, 02.55 Т/с «Вікінги 2»
01.15, 03.40 Х/Ф «ПАЛЛАДІН. 
КОРОНА І ДРАКОН»
05.15 «Служба розшуку дітей»
05.20 Телемагазин

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 21.25 Т/с «Дурна 
кров»
13.30, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.55 «Судові справи»
15.50, 04.00 «Сімейний суд»
18.05, 04.45 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.30 «Подробиці»
20.30 Т/с «1001»
00.30 Х/Ф «ІГРИ РОЗУМУ»
02.45 Д/с «Ризиковане життя. 
Вода»

04.25 Служба розшуку дітей
04.30, 07.45, 08.45, 12.45, 
15.45 Факти
05.15 Світанок
06.15 Т/с «Таксі»
06.40 Т/с «Леся+Рома»
08.00 Зірка YouTube
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
10.00 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12.30, 13.15 Дивитись усім!
13.55, 16.15, 20.20 Т/с 
«Бригада»
16.30 Т/с «Братани»
18.45 Факти. Вечір
22.25 Кримінальна Україна
23.25 Х/Ф «КОБРА»
01.15 Х/Ф «РОККІ-3»
02.55 Т/с «Кістки»

05.55 «Чужі помилки. Подвійна 
гра»
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.40, 18.30 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.50 «Зіркове життя. Кохання 
без штампу»
10.45 «Зіркове життя. Діти, 
знищені талантом»
11.45, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.45, 00.15 «Зважені та 
щасливі - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
21.00 «Мати й мачуха”(1)
22.35 «Хата на тата»
03.00 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.20, 03.35 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки 
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.00, 03.50 Включення з 
Кабінету Міністрів України
10.15, 04.10 Уряд на зв’язку з 
громадянами
10.55, 16.25, 19.55 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.30 Національні дебати
14.10 Шлях до Чемпіонату світу 
FIFA 2014. Бразилія
14.45 Euronews
14.55, 05.10 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.50, 03.05 Хто в домі хазяїн?
17.30 Про головне
19.00 Передвиборні агітаційні 
програми кандидатів на пост 
Президента України
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.50 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.40 Не вір худому кухарю

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ТРЕМБІТА»
11.25 Д/п «Титанік. Репортаж з 
того світу»
13.30 Д/п «Таємниці часу»
14.20 Д/п «ВМФ СССР. Хроніка 
перемоги»
15.00 Д/п «Таємниці розвідки»
15.50 Д/п «Безсмертна рота»
16.30 Т/с «Ментовські війни-6»
19.00 Т/с «Ментовські війни»
21.00 «ДжеДАІ»
21.25 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНИЙ 
ТЕРМІН»
23.25 Х/Ф «ВАЙВЕРН. 
КРИЛАТИЙ ДРАКОН»
01.15 Х/Ф «ОНГ БАК»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.30, 17.50 В пошуках істини
08.20, 15.20 Освенцім
09.10 Шпигуни далеких світів
10.10, 17.00 Далеко і ще далі
11.00 Таємнича Африка
12.00 Дивовижна Індія
12.50 Тварини-генії
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні 
історії
16.10 Мегаспоруди
18.40 Люди дощу
20.20 Фатальний контакт
21.10 Шукачі
22.00 Теорія безсмертя
22.50 Невідома Африка
23.40 Левиний рейнджер
00.30 Покер
01.20 Олімпійські змагання
05.30 Легенди бандитського 
Києва

06.15, 13.10 Т/с «ОСА»

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 

«Слід»

10.00 Т/с «Лікарка»

12.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

18.00 Т/с «Сашка»

21.00 Т/с «Королева гри»

23.00 Події дня

23.30, 04.40 Т/с «Глухар. 

Повернення»

03.00 Т/с «Успіх 1»

04.25 Срібний апельсин

05.00, 05.45 Kids Time
05.05, 05.50 М/с «Дак 
Доджерс»
06.10, 14.35, 22.00, 01.50 Т/с 
«Супер Макс»
07.00 Підйом
08.00, 10.55, 19.00 Т/с 
«Вороніни»
09.00, 16.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
18.00, 03.00 Репортер
18.20, 01.05 Абзац!
23.00 Заковані
00.05 Т/с «Щасливі разом»
03.05 Служба розшуку дітей
03.10, 04.20 Зона ночі
03.15 Зірка Вавілова
04.00 Птахи гнізда Марії
04.25 25-й кадр

06.30, 20.40 «Секретні 
матеріали»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.40, 05.40 «Телевізійна 
служба новин»
10.00 «Шість кадрів»
10.45, 20.55 «Чистоnews»
11.00 «Сімейні мелодрами - 3»
12.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
14.25, 21.10 Х/Ф «КУРАЖ»
15.35 Т/с «Свати - 6»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
22.20 «Українські сенсації. 
День виборів»
00.05, 02.50 Т/с «Вікінги 2»
01.05, 03.35 Х/Ф «ТРИ 
КОРОЛІВСТВА: ПОВЕРНЕННЯ 
ДОДОМУ»
05.10 Телемагазин

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 21.25 Т/с «Дурна 
кров»
13.30, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.55 «Судові справи»
15.50, 04.00 «Сімейний суд»
18.05, 04.40 «Стосується 
кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.30 «Подробиці»
20.30 Т/с «1001»
00.30 Х/Ф «ТОЙ, ЩО ХУДНЕ»
02.10 Д/с «Ризиковане життя. 
Миючі засоби»
02.50 Мультфільми

04.20 Про-Цікаве.ua
04.35, 07.45, 08.45, 12.45, 
15.45 Факти
05.15 Світанок
06.15 Т/с «Таксі»
06.40 Т/с «Леся+Рома»
08.00 Зірка YouTube
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
10.00 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12.30, 13.15 Кримінальна 
Україна
13.55, 16.15, 20.20 Т/с 
«Бригада»
16.30 Т/с «Братани»
18.45 Факти. Вечір
22.35 Клан
23.30 Х/Ф «РЕМБО-4»
01.20 Х/Ф «РОККІ-4»
02.45 Т/с «Кістки»

06.10 «Чужі помилки. Кривавий 

борг»

06.55, 16.00 «Все буде добре!»

08.55, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

10.05 Х/Ф «ЛУЗЕР»

12.15, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.10, 00.30 «Зважені та 

щасливі - 2»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»

22.35 «Я соромлюсь свого тіла»

02.45 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.20, 03.25 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки 
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.10 «Надвечір’я»
11.00, 16.25 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.30 Національні дебати
14.10, 04.10 Ближче до народу
14.50 Euronews
14.55, 05.10 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.50 Д/ф «Ген свободи»
17.30 Про головне
19.00 Передвиборні агітаційні 
програми кандидатів на пост 
Президента України
20.00 Мистецька акція 
«Шевченко про ROCK». 
Презентація
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.40 Караоке для дорослих
03.40 Д/ф «Ген свободи»

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «Обережно, модерн!»

07.00 Т/с «Спецзагін Кобра 11»

09.00, 18.30 Новини 2+2

09.30 Х/Ф «ЕКІПАЖ МАШИНИ 

БОЙОВОЇ»

11.10 Х/Ф «ЛЮДИНА У 

ЗЕЛЕНОМУ КІМОНО»

12.50 «Нове Шалене відео по-

українські»

16.25 «Облом UA. Новий сезон»

19.00 Т/с «Легенди про Круга»

23.00 Х/Ф «ТЮРЯГА»

01.10 Х/Ф «ДВІЙНИК»

02.40 Х/Ф «ЛІСОВА ПІСНЯ»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.30, 17.50 В пошуках істини
08.20, 15.20 Освенцім
09.10 Заручники Всесвіту
10.10, 17.00 Далеко і ще далі
11.00 Таємнича Африка
12.00 Таємниці Південного 
океану
12.50 Левиний рейнджер
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні 
історії
16.10, 02.10 Мегаспоруди
18.40 Таблетка правди
20.20 НЛО. Особливе досьє
21.10 Шукачі
22.00 Біополе. Невидима сила
22.50 Невідома Африка
23.40 Тварини-генії
00.30 Планета власними 
руками
05.30 Легенди бандитського 
Києва

06.15, 13.10 Т/с «ОСА»

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 

«Слід»

10.00 Т/с «Лікарка»

12.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

18.00 Т/с «Сашка»

21.00 Т/с «Королева гри»

23.00 Події дня

23.30, 04.40 Т/с «Глухар. 

Повернення»

03.00 Т/с «Успіх 2»

04.25 Срібний апельсин

05.00, 05.40 Kids Time
05.05, 05.45 М/с «Дак 
Доджерс»
06.10, 14.35, 22.00, 01.50 Т/с 
«Супер Макс»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 16.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
10.55, 00.05 Т/с «Щасливі 
разом»
18.00, 03.00 Репортер
18.20, 01.05 Абзац!
23.00 Заковані
03.05 Служба розшуку дітей
03.10, 04.10 Зона ночі
03.15 Подорож у втрачене 
минуле
03.45 Червона Земля (Terra 
Vermelha)
04.15 25-й кадр
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МОЛОДИЙ ВІЧНИЙ РЕФОРМАТОРМОЛОДИЙ ВІЧНИЙ РЕФОРМАТОР
Дмитро УРБАН

дин з майбутніх призерів 
президентських перегонів 
Сергій Тігіпко постає в 

образі вічно другого завжди 
молодого реформатора. 
Найсвіжіші соціологічні 
дослідження від компанії «GFK 
Ukraine», проведені 6-8 травня, 
вже виводять його на друге 
місце. Щоправда, похибка 
цього телефонного опитування 
становить 3,5%, а найближчий 
конкурент – Юлія Тимошенко – 
має лише на 0,2% менше. Тому 
можна сміливо говорити якщо 
не про перевищення рейтингу 
Тігіпка, то принаймні про його 
зрівняння з Тимошенко.

Сергій Тігіпко сподівається зай-
няти нішу представника інтересів 
Півдня та Сходу України. Адже піс-
ля відходу Віктора Януковича у по-
літичне небуття ця ніша залишилася 
вільною, і поки жоден з політиків її 
не заповнив.

Участь у цих виборах для Тігіпка 
потрібна, аби відродити свій проект 
– партію «Сильна Україна» і повер-
нутися у вищу лігу української по-
літики.

Але є дві речі, які Сергію Леоні-
довичу будуть згадувати ще довго: 
пенсійна реформа та його участь 
в Партії регіонів. Хоча й ці події не 
варто сприймати так однозначно.

БІОГРАФІЯ
Тігіпко Сергій Леонідович наро-

дився 13 лютого 1960 року в етнічно 
українському селі Драгонешти Ла-
зовського району Молдавської РСР. 
У 1982 році закінчив Дніпропетров-
ський металургійний інститут за 
фахом інженер-металург. Кандидат 
економічних наук.

Ім’я та статки Тігіпко заробив аж 
ніяк не на металургії. Відразу після 
армії, в 1984-му, подався опанову-
вати комсомольську «ниву». У 1989-
1991 роках був першим секретарем 
обкому комсомолу.

У 1991-му Тігіпко стає заступ-
ником голови правління комерцій-
ного банку «Дніпро». А в березні 
1992 року – головою правління но-
вого дніпропетровського КБ «При-
ватБанк». Згідно з деякими даними, 
саме Тігіпко запропонував заснов-
никам групи «Приват», серед яких 
були Ігор Коломойський та Геннадій 
Боголюбов, створити власний ком-
банк. В одному з інтерв’ю мільяр-
дер Боголюбов сказав, що спершу 
Тігіпко був найманим менеджером, 
а потім став ключовим партнером 
і акціонером. Пізніше засновники 
«Привата» його частку викупили.

У 1994-1997 роках Тігіпко – по-
заштатний консультант Президента 
України Леоніда Кучми з питань гро-
шової політики.

Потім отримує посади віце-
прем’єр-міністра України з питань 
економічної реформи в уряді Павла 
Лазаренка (квітень-липень 1997-го), 
віце-прем’єра з питань економіки 

в Кабміні Валерія Пустовойтенка 
(1997-1999), міністра економіки в 
уряді Віктора Ющенка.

У 2000 році на довиборах до 
Верховної Ради у виборчому окрузі 
в Павлограді стає народним депу-
татом України. У 2002-му повторно 
проходить до парламенту за списком 
пропрезидентського блоку «За Єди-
ну Україну!».

З грудня 2002-го два роки обі-
ймав посаду глави Національного 
банку України.

З 2000 до 2005 року очолював 
партію «Трудова Україна».

За час політичної кар’єри був 
членом РНБОУ, входив у склади й 
керував різними урядовими комісія-
ми, радами і комітетами. Представ-
ляв Україну в міжурядових структу-
рах СНД.

У листопаді 2004-го пішов з 
великої політики. Зосередився на 
управлінні власним великим бізне-
сом – фінансовою групою ТАС, в яку 
входили «ТАС-Інвестбанк», «ТАС-
Комерцбанк», «ТАС-Бізнесбанк», 
страхова компанія ТАС, клініка сі-
мейної медицини і низка інших ак-
тивів.

У 2007 році продав «ТАС-
Інвестбанк» і «ТАС-Комерцбанк» 
шведському банку «Swedbank». Як 
повідомляли ЗМІ, за 735 млн дол. 
при розмірі власного капіталу двох 
фінустанов 161 млн дол.

18 березня 2008-го прем’єр-
міністр Юлія Тимошенко заявила, 

що призначила Тігіпка своїм радни-
ком. Водночас на пару з прем’єром 
він став співголовою новоствореної 
Ради інвесторів при Кабінеті Мі-
ністрів. 8 липня 2009 року Тігіпко 
звільнився з посади радника глави 
Кабміну за власним бажанням.

У червні 2009 року залишив пост 
глави правління фінансової групи 
ТАС і глави правління ВАТ «Свед-
банк» і сконцентрувався на політич-
ній діяльності. У 2010 році Тігіпко 
провів успішну президентську кам-
панію і посів третє місце на прези-
дентських виборах, набравши понад 
13% голосів.

Після виборів отримав пост віце-
прем’єр-міністра з питань економіки 
в уряді регіонала Миколи Азарова. 9 
грудня 2010-го в результаті початку 
адмінреформи став віце-прем’єр-
міністром – міністром соціальної 
політики.

16 березня розпустив свою пар-
тію «Сильна Україна», закликавши 
однопартійців вступити в Партію 
регіонів. Того ж дня на з’їзді ПР його 
було обрано заступником лідера 
президентської партії.

З грудня 2012 року – народний 
депутат України VII скликання, 
пройшов під №3 списку Партії регіо-
нів. Заступник голови фракції Партії 
регіонів у Верховній Раді. Член комі-
тету з питань інформатизації та ін-
формаційних технологій.

Відзначимо, що в 2004-му, під 
час президентської виборчої кампа-

нії, несподівано для багатьох Тігіпко 
став довіреною особою кандидата 
Віктора Януковича і очолив його пе-
редвиборний штаб. Через тиждень 
після першого туру виборів і почат-
ку Помаранчевої революції покинув 
команду кандидата-прем’єра і подав 
у відставку з поста глави НБУ. А неза-
баром на досить тривалий час зник з 
поля зору всюдисущих журналістів, 
попередньо в ефірі «5 каналу» за-
явивши, що йдучи не попрощався з 
Януковичем, оскільки «ми з ним сто 
грамів не пили», і пообіцявши, що 
якщо президентом стане Ющенко, 
буде до нього в опозиції.

До речі, і сьогодні багато експер-
тів упевнені, що якби тоді Кучма по-
ставив не на Януковича, а на Тігіпка, 
результат президентських перегонів 
міг виявитися зовсім іншим.

Після виборів президента екс-
глава Нацбанку і засновник групи 
ТАС займався суто бізнесом, склав-
ши з себе повноваження лідера «Тру-
дової України» і проігнорувавши 
парламентські кампанії 2006 і 2007 
років.

Сергій Тігіпко – незмінний фігу-
рант рейтингів найбагатших людей 
України. Журнал «Forbes» оцінював 
статки Тігіпка в понад 1 млрд дол.

Політик і мультимільйонер одру-
жений. У Тігіпка від першого шлю-
бу є доросла дочка Анна. Саме на її 
честь було названо групу ТАС (від 
Тігіпко Анна Сергіївна). У другому 
шлюбі у Тігіпка троє дітей.

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА
Очевидно, найбільше злоби на 

Сергія Тігіпка тримають в собі ті, 
кому за п’ятдесят. І це пов’язано з 
пенсійною реформою, яку розпо-
чав Сергій Леонідович, будучи віце-
прем’єром в уряді Азарова.

Адже найбільш неприємною но-
виною реформи для більшості гро-
мадян стало поступове підвищення 
пенсійного віку – чоловікам до 65 
років, а жінкам – до 60.

Попри це, незалежні експерти 
зазначають, що такий крок був жит-
тєво потрібним для України. Адже з 
року в рік дефіцит Пенсійного фонду 
зростав, кількість пенсіонерів у кра-
їні збільшувалася, а кількість осіб 
працездатного віку навпаки – змен-
шувалася.

Більше того, в липні 2011 року 
колишній президент Польщі Олек-
сандр Кваснєвський в інтерв’ю 
агентству «Інтерфакс-Україна» за-
явив, що підтримує українську пен-
сійну реформу.

– Я підтримую цю пенсійну ре-
форму, оскільки вона добре проду-
мана, – сказав польський політик. 
– Я поважаю пана Тігіпка за те, що 
він вирішив піти з цим (проектом 
пенсійної реформи. – Ред.) до укра-
їнського парламенту. На мою думку, 
прагматичність у такому європей-
ському мисленні дуже серйозно пра-
цює, і він це показав. Я бажаю йому 
всього найкращого, – зазначив екс-
президент Польщі. 

Сам же Тігіпко у статті на «Укра-
їнській правді» так обґрунтовував 
потребу її впровадження:

«Україна посідає чи не перше 
місце у світі за питомою вагою пен-
сійних виплат. Вони становлять 
близько 18% ВВП, що в півтора рази 
перевищує аналогічний показник роз-
винутих європейських країн.

Крім того, у нас дуже висо-
ка частка соціальних платежів у 
структурі заробітної плати – понад 
40% заробленого. Здавалося б, пенсі-
онери в такій країні мають жити 
заможно.

Та все навпаки: середня пенсія 
у нас одна з найнижчих на конти-
ненті. Зараз майже 65% пенсіонерів 
отримують пенсію, меншу за 1000 
гривень на місяць – це у 4-10 разів 
нижче, ніж в інших європейських 
країнах.

Причини такого абсурду кри-
ються у нашій пенсійній системі 
– відсталій, неефективній, неспра-
ведливій. Вона майже без змін існує 
понад 80 років. 11 лютого 1930 року 
Рада народних комісарів СРСР вста-
новила пенсійний вік – 60 років для 
чоловіків і 55 років для жінок.

У той час тільки кожен третій 
чоловік та кожна друга жінка дожи-
вали до виходу на пенсію, а середній 
період їхнього перебування на пенсії 
становив, відповідно, 8 та 12 років. 
Зараз демографічна ситуація кар-
динально змінилася, а вік виходу на 
пенсію – ні.

Як наслідок – Україна має чи не 
найнижчий пенсійний вік у світі: в се-
редньому, якщо враховувати людей, 
які виходять на пенсію за вислугою 
років, українець починає отримува-
ти пенсійні виплати в 53 роки.

У результаті пенсії отримують 
як цілком працездатні чоловіки та 
жінки у віці 50-60 років, які ще мо-
жуть продовжувати трудову діяль-
ність, так і люди похилого віку, які 
не мають змоги працювати та жи-
вуть на саму пенсію.

Пенсійні кошти розпорошують-
ся на велику кількість людей, а серед-
ній розмір пенсії – надто малий. Дер-
жава щороку витрачає близько 25 
мільярдів гривень на доплати майже 
трьом мільйонам пенсіонерів, оскіль-
ки нараховані їм пенсії нижчі від про-
житкового мінімуму.

Політики-популісти рік у рік від-
тягували болючі соціальні реформи 
– ЖКГ, освіти та охорони здоров’я, 
пенсійну реформу. Через таку безвід-
повідальність країна опинилася на 
порозі кризи – за три роки національ-
ний борг збільшився  майже втричі, а 
держава уже неспроможна виконува-
ти усі взяті на себе зобов’язання пе-
ред громадянами».

У цьому випадку Тігіпко зіграв 
роль громовідвода: забрав на себе 
весь негатив непопулярної, але такої 
потрібної українському суспільству 
реформи. Подібно до автора поль-
ського економічного дива Лєшека 
Бальцеровича, який, провівши низ-
ку непопулярних реформ, пішов 
у політичне небуття. Зараз же про 
Бальцеровича самі поляки згадують 
не без пієтету.

Тому й пенсійну реформу Тігіп-
ка українці зможуть оцінити лише з 
часом.

О
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Тетяна ГРІШИНА 

кінці 2013 року 
організація «Transparency 
International» 

оприлюднила рейтинг рівня 
корупції в країнах світу. 
Дослідження свідчать, що рейтинг 
корумпованості України росте, 
а це, своєю чергою, становить 
велику загрозу для розвитку 
бізнесу, прозорості влади та 
безпеки громадян.  

ПОРУЧ З ІРАНОМ 
І НІГЕРІЄЮ 

Незважаючи на те, що у 2013 році 
Верховна Рада України ухвалила за-
кон про реалізацію державної анти-
корупційної політики, а ще у 2011-му 
– антикорупційні закони «Про засади 
запобігання та протидії корупції» та 
«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо відпо-
відальності за корупційні правопо-
рушення», торік Україна посіла 144-те 
місце рейтингу. Наприклад, ще 2006 
року вона була на 99 позиції. 

За підсумками минулого року 
країна зрівнялася за рівнем корупції 
з Нігерією, Папуа-Новою Гвінеєю, 
Іраном, Камеруном і Центральноаф-
риканською Республікою. Для порів-
няння, у Білорусі – 123 місце, в Росії 
– 133, США – 17, Австралії і Норвегії 
– 7. Максимально мінімізовані ви-
падки корупції у Данії, Фінляндії та 
Новій Зеландії. 

ПОМИЛУВАТИ НЕ
МОЖНА ВІДПУСТИТИ 

За повідомленням прес-служби 
прокуратури Луцька, в 2013 році 
за фактом вчинення корупційних 
правопорушень було розпочато три 
кримінальні провадження. Жодне не 
дійшло до відбуття реальної кримі-
нальної відповідальності за ґратами. 

Зокрема, за вимагання грошей 
до п’яти років позбавлення волі зі 
встановленням дворічного випро-
бувального терміну засудили го-
ловного інженера Луцького підпри-
ємства електротранспорту. Окрім 
цього, чоловіка позбавили права 
три роки обіймати посади, пов’язані 
з виконанням адміністративно-
господарських та організаційно-
розпорядчих обов’язків. 

Закрили кримінальне прова-
дження за фактом вимагання непра-
вомірної вигоди  помічником опе-
ративного чергового Ківерцівського 
РВ УМВС України у Волинській об-
ласті. Причина – відсутність у діянні 
складу правопорушення. 

У квітні 2014 року закрито й кри-
мінальне провадження стосовно ко-
лишнього завідувача та вихователя-
методиста одного з дошкільних 
навчальних закладів міста Луцька. 

Ще в 2002 році тодішня завіду-
вачка, використовуючи своє служ-
бове становище, працевлаштувала в 
дошкільний навчальний заклад ро-
дичку колеги, завідомо знаючи, що 
та не виконуватиме жодної роботи. 
Таким чином, з січня 2002-го до черв-
ня 2012 року, підробляючи офіційні 
документи,  завідувачка розтратила 

У
давали неправильні відповіді, або ж 
питання неправильно розглянули. 
Можливо, невелика кількість скарг 
пов’язана з тим, що ми намагаємо-
ся контролювати, аби багато таких 
скарг і не було. Це й робота ЦНАПу, 
аби не було прямого контакту з ви-
конавцем і замовником послуг», – 
каже Роман Крохмаль.  

АНТИКОРУПЦІЙНІ
ІСТИНИ І НОУ-ХАУ 

Аби показати публічність влади, 
колишній заступник луцького місь-
кого голови Василь Байцим якось 
влаштував «реаліті-шоу», на цілий 
день встановивши відеотрансляцію 
в інтернет зі свого робочого кабіне-
ту. Втім тоді таку ініціативу справед-
ливо сприйняли як «показуху». 

«Якщо людина хотітиме десь 
щось зробити, то відеокамера – це 
одна маленька перепона. Вона буде 
просто більше викручуватися», – 
розмірковує Роман Крохмаль. 

Зрештою, як свідчить історія, 
навіть найжорсткіше покарання за 
хабарництво (наприклад, страта) не 
зменшує виявів корупції. Напри-
клад, за часів Петра І корупція про-
цвітала, її називали єдиною справж-
ньою «російською конституцією», 
хоча за хабарі могли четвертувати.

В Україні говорили про іншу 
«конституцію» – систему «20%». 
Мовляв, саме ця магічна сума «від-
кату» від місцевих «відкатів» йшла 
на Київ з областей для виготовлення 
«золотих батонів» і фінансування 
скарбів Межигір’я.  

У приватних розмовах представ-
ники, наприклад, Державтоінспек-
ції кажуть, що позбутися корупції 
у їхній сфері реально підвищенням 
рівня зарплат. І, звісно, за наявнос-
ті волі київського керівництва, яке 
було би ладне відмовитися від систе-
ми «20%».  

Даішники пояснюють: за 2500 
гривень в місяць вони мають заправ-
ляти і ремонтувати авто, купувати 
форму, залишати суму в «общаку» та 
годувати при цьому сім’ю. За таких 
умов арифметика фактичних витрат 
і нарахованої зарплати не збігається.   

Експерти вважають, що, окрім 
змін законодавства, політичної волі, 
невідворотності покарання, чималу 
роль у подоланні корупції має віді-
гравати зміна мислення громадян та 
посилення громадського контролю. 

Адже навіть дуже грамотна де-
кларація не свідчить про відповід-
ність життя чиновника заявленим 
доходам. Наприклад, нині у багатьох 
установах влади розміщено плакати 
з телефонами «гарячої лінії» орга-
нізації «Автомайдан Волинь», куди 
громадяни можуть звертатися щодо 
фактів хабарництва. Або нещодав-
но почав діяти сайт «МЕДвідгуки» 
(http://medvidguky.at.ua/), поклика-
ний покращити якість надання ме-
дичних послуг. 

Та й свідомість українців періо-
дично пробуджується. Наприклад, 
після загибелі людей на Євромайдані 
соціальні мережі рясніли повідомлен-
нями в пам’ять про героїв Небесної 
Сотні: «Відсьогодні хабарів не даємо 
і не беремо». 

Сьогодні настало?  

«ВІДСЬОГОДНІ ХАБАРІВ НЕ ДАЄМО»«ВІДСЬОГОДНІ ХАБАРІВ НЕ ДАЄМО»

понад 52 тисячі гривень бюджетних 
коштів  на виплату заробітної плати 
громадянці, яка ні дня не виконува-
ла своїх службових обов’язків. 

Втім провадження закрили, а зви-
нувачених звільнили від кримінальної 
відповідальності у зв’язку зі зміною 
обстановки та дійовим каяттям. За-
вдану територіальній громаді міста 
Луцька в особі Луцької міської ради 
матеріальну шкоду відшкодовано.  

Уже цього року розпочато одне 
кримінальне провадження за факта-
ми зловживання службовим стано-
вищем та службового підроблення, 
вчиненого працівниками однієї з 
державних установ. Наразі триває 
досудове розслідування. 

І СЛОВОМ, І ДІЛОМ? 
«У нас всі кажуть, що потрібно 

боротися з корупцією. Це неправда. 
З корупцією ніколи не поборешся, 
якщо будеш з нею боротися. Треба 
створити умови, аби не було мож-
ливості займатися таким явищем», 
– вважає луцький міський голова 
Микола Романюк. 

Серед стін, на яких тримається 
антикорупційна конструкція в ме-
рії, він називає створення Центру 
надання адміністративних послуг, де 
мінімізовано контакт замовника по-
слуг і чиновника. Неодноразово мер 
наголошував на тому, що сесії місь-
кої ради та засідання виконавчого 
комітету транслюються в інтернеті, а 
мало не всі нормативні акти доступ-
ні на сайті мерії.  

У листопаді 2013 року Луцька 
міська рада на вимогу постанови Кабі-
нету Міністрів України від 04.09.2013 
№ 706 «Питання запобігання та ви-
явлення корупції» створила відділ 
з питань запобігання та виявлення 
корупції, зв’язків з правоохоронни-
ми органами. Фактично цей орган за-
працював з 1 січня 2014 року. 

Очолив відділ колишній началь-
ник луцького міськвідділу МВС Ро-
ман Крохмаль. Цікаво, що напередод-
ні, 1 жовтня 2013 року, міський голова 
Микола Романюк призначив його 
своїм радником і вже за місяць пере-
вів на посаду начальника відділу. 

В іншому випадку на цю посаду 
мав би бути оголошений конкурс. 
За використання такої схеми при-
значення на посади, міського голову 
неодноразово критикували. Критика 
не завадить і нині. Особливої іронії 
це набуває, коли йдеться про відділ 
з питань запобігання та виявлення 
корупції. 

ДВА У ПОЛІ ВОЇНИ
У чому ж особливості відділу і 

чи стане він реальним інструмен-
том для зменшення корупції? Роман 
Крохмаль розповідає, що завдання 
його підрозділу – зробити діяльність 
міської ради більш прозорою і до-
ступною. У відділі працює дві особи, 
які звітують перед міською радою. 

Серед функцій підрозділу – здій-
снення заходів щодо запобігання та 
виявлення корупції, контроль за-
конодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів, відслідковуван-
ня фактів несвоєчасності подання 
декларацій про майно, доходи, ви-
трати та зобов’язання фінансово-
го характеру, перевірка декларацій 
на достовірність, виявлення в них 
арифметичних та логічних помилок. 

«У нас часто плутають питання 
боротьби з корупцією. Боротьбу по-
кладено на правоохоронні органи. А 
якраз на орган місцевого самовряду-
вання, державні органи покладено 
питання запобігання і протидії ко-
рупції», – пояснює Крохмаль. 

Якщо перевірка декларацій чи-
новників – функція актуальна лише 
раз на рік під час подання, то рутин-
на робота – це перевірка кадрових 
рішень (наявність підпорядкованос-
ті родичів) та експертиза норматив-
них актів, які видає міська рада. Під-
розділ має перевіряти, чи наявні тут 
порушення антикорупційного за-
конодавства, чи присутній конфлікт 
інтересів.   

Роман Крохмаль переконує, що 
такі функції не дублюють роботу 
юридичного відділу чи прокуратури, 
яка вносить подання щодо невідпо-
відності закону рішень міськради.

«Юридичний відділ займається 
практично відповідністю законо-
давства. Таке поняття, як конфлікт 
інтересів, там вони можуть і не від-
слідковувати. Вони звіряють відпо-
відність акта закону. Ми ж переві-
ряємо, чи переплітаються тут чиїсь 
інтереси, чи надається комусь пере-
вага», – каже чиновник. 

Хоча поки що серйозних по-
рушень антикорупційного зако-
нодавства відділ не побачив, втім 
при виявленні порушень підрозділ 
зобов’язаний повідомляти право-
охоронні органи про зловживання. 

«Ще небагато у нас є звернень від 
громадян. Та й порушень багато не-
має. Але було близько п’яти скарг, які 
ми розглядали. На думку жителів, їм 
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КУДИ ПОСКАРЖИТИСЯ? 
Прокуратура Волинської області: (0332) 77-10-10 
УСБУ у Волинській області: (0332) 24-40-25
УМВС у Волинській області:  (097) 220-31-16
Антикорупційне бюро України: (097) 908-72-10, 
(067) 298-74-49, (067) 738-94-80
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ЧОМУ УКРАЇНЦІ СХИЛЬНІ БЕЗ БОЮ ЗДАВАТИ ВИСОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО УСПІХУ?
ЗАПЛАКАНІ ВЕЛИКІ ПЕРЕМОГИ
Олекса РЕВКО

арактер будь-якої нації, 
як і звичайної людини, 
складається у призмі її 

життєвих поразок та перемог. 
Ніхто не любить «нитиків», 
що завжди скаржаться на 
особисті невдачі. Усі поважають 
і вчаться на успіхах діячів, яким 
вдається навіть з перепони 
зробити трамплін. Крізь 
історичну пам’ять українців, 
підсвідомо впливаючи на нашу 
ментальність, у ХХ столітті 
пройшло кілька глобальних 
воєн. Переділ сфер впливу 
після кожної з них міг і став для 
України фактором консолідації 
та інтенсивного розвитку. 
Але ми й до сьогодні схильні 
оплакувати свої досягнення і 
легко поступаємося військовою 
славою на користь тези про 
«миролюбність нації».

Наприклад, Перша світова за-
вершилася революцією, розпадом 
Російської імперії та проголошен-
ням на теренах України демокра-
тичних республік. З подій майже 
сторічної давнини у державному 
церемоніалі України нині вшанову-
ють дві – День пам’яті Крут і День 
Соборності та Свободи України. 
Під час вшанування подвигу моло-
дих героїв традиційно влаштову-
ють панахиду, яка доречна тільки з 
християнської точки зору. Найвідо-
міше поетичне осмислення подви-
гу студентів Крут належить Павлу 
Тичині. Воно викладене у співочо-
лірницьких тонах:

На Аскольдовій могилі 
 поховали їх —

 Тридцять мучнів-українців,  
 славних молодих...

На Аскольдовій могилі 
 український цвіт! —
 По кривавій по дорозі нам 
 іти у світ.
На кого посміла знятись 
 зрадника рука?
Квітне сонце, — грає вітер 
 і Дніпро-ріка...
На кого завзявся Каїн? Боже,
 покарай!
 Понад все вони любили свій 
 коханий край.
Вмерли в Новім Заповіті 
 з славою святих.
 На Аскольдовій Могилі 
 поховали їх.

Проте ні в поезіях не знайдете, і 
дуже рідко у сучасних промовах зга-
дують, що стійкість цих хлопців дала 
змогу українській делегації укласти 
перший в ході І світової війни Брест-
Литовський мирний договір, який, 
по суті, врятував молоду українську 
державність.

Те, що зробив президент Віктор 
Янукович з Днем Соборності, взага-
лі не вкладається в голову – об’єднав 
події 1918 року з революційним 

Х

піднесенням 2004-го, зваливши на 
купу, як історичне «лахміття», ідеї 
незрозумілих і чужих для нього 
Об’єднання та Свободи. Тому й не 
дивно, що і цей день став для укра-
їнців приводом для суму – що Злука 
виявилася нетривкою, що держав-
ність уже за кілька років було втра-
чено, що Помаранчеве піднесення 
не стало революцією, що суспіль-
ство вкотре розчарувалося у спро-
можності збудувати державу своєї 
мрії.

На початку Другої світової ві-
йни ці мрії здійснилися – 17 вересня 
1939 року Україна майже вповні була 
оформлена у своїй сучасній тери-
торіальній конфігурації після втру-
чання радянських військ. Знаний 
український поет Микола Бажан так 
описує «Золотий вересень»:

…І встав собі боєць, 
 і Збруч переступив,
 І пісня з ним ввійшла 
 сюди святково,
І чуваний з цих берегів мотив,
Який гримів так знано 
 і так ново,
Весь визволений натовп 
 підхопив. 
Бійцям-братам як щирий 
 знак привіту,
Мале дівча в худих своїх руках
Принесло жмутик 
 вересневий цвіту,
І дар дівчатка, скромний 
 та любовний,
 Боєць прийняв і ним 
 прикрасив штик.

Одразу відчувається різниця у 
настроях з Павлом Тичиною, чи не 
так? Скажете, незспівставні події? 
Авжеж. Під Крутами полягло май-
же 400 бійців. А після 17 вересня їх 
винищено мільйонами, проте під 
бравурні марші та веселі пісні ра-
дянська пропаганда набирала своїх 
обертів. Тож втілення давньої мрії 
про об’єднання українських земель 
знову не стали приводом радіти за 
успіхи української державності. Іс-
торик Євген Захаров так підсумовує 

сучасне трактування тих подій: «За-
хідна Україна справді була приєднана 
до Східної по волі Сталіна, але це не 
можна визначати як свято, а тільки 
як день жалоби. Цей день коштував 
десяткам мільйонів українців життя 
й свободи». Отже, щороку у вересні 
в нас – знову панахида. До жалоби 
у червні з приводу початку наступу 
гітлерівців на Східному фронті дода-
мо траурне покладання квітів з наго-
ди визволення України від фашист-
ських загарбників у жовтні кожного 
року.

З-поміж подій Другої світової 
лише День Перемоги 9 травня став 
символом радості, хай і «зі сльозами 
на очах». Безглуздо сперечатися про 
український вклад в перемогу Радян-
ського Союзу у Великій Вітчизняній 
війні. Наша держава у цьому театрі 
воєнних дій – і плацдарм, і фронто-
вики, і їхній бойовий дух, і стратегіч-
ні розробки, і тилове забезпечення. 
Великий внесок українського народу 
в перемогу над ворогом, небувалі 
жертви й мучеництво справедли-
во дістали міжнародне визнання. 
1945 року Україна стала членом-
засновником ООН.

9 травня для всіх українців стало 
справді всенародним святом миру, 
апофеозом життя для праці та ра-
дості, розвитку та удосконалення. 
Офіційно в українському законо-
давстві День Перемоги визначаєть-
ся як день «торжества» безсмертно-
го подвигу народу. За результатами 
соціологічного опитування, прове-
деного 2011 року Центром Разумко-
ва, 70% громадян України вважали 
День Перемоги великим святом, ще 
23,6% опитаних вважали цей день 
звичайним святом. Не вважали 
День Перемоги святом лише 4,7% 
респондентів.

Проте нині знову лунають закли-
ки окремих політиків замінити ра-
дість Великої Перемоги на сум Дня 
пам’яті жертв Другої світової війни. 
За європейським часом капітуляції 
фашистської Німеччини, 8 травня, 
панахиди за загиблими на фронтах 
проводили у Києві, Львові, Запо-
ріжжі, Дніпропетровську. Як комп-

роміс, можна було б згадати про 
Свято пам’яті та примирення, яке 
8-9 травня, починаючи з 2005 року, 
рекомендує відзначати ООН. Та ні 
– цього року під час святкування 9 
Травня у Луцьку знову обмежилися 
панахидою з короткою промовою. 
Українці традиційно віддають пере-
вагу плачу та жалю у церемоніях дер-
жавних свят.

Така позиція тільки ллє воду на 
млин Володимира Путіна, який за-
являє про можливість переможної 
ходи радянських військ і без укра-
їнців. Він це проголошує з уже ві-
домою нам метою зміцнити росій-
ський бойовий та імперський дух, 
але навіщо, чому українці так легко 
погоджуються з ним і схильні від-
мовитися від національних бойових 
перемог?

Пояснюю цей феномен впливом 
«холодної війни», що розпочалася 
одразу після завершення Другої сві-
тової. Нагадаю, Велику Перемогу по-
чали ділити ще в травні 1945-го. Не-
бажання Сталіна розділити її радість 
із союзниками по коаліції підтвер-
джує різниця у визначенні дати ка-
пітуляції Німеччини. Текст акта про 
повну і беззастережну капітуляцію 
Німеччини, що його 8 травня 1945 
року підписав генерал-фельдмаршал 
Кейтель, не було погоджено зі став-
кою Сталіна, тому акт перепідпису-
вали вдруге. І всі країни колишнього 
СРСР святкують День Перемоги 9 
травня, на день пізніше, ніж решта 
держав антигітлерівської коаліції. У 
1945 році Москва відзначила Свято 
Перемоги грандіозним парадом та 
неробочим днем, а вже у 1948-му 
Сталін скасував святкування цього 
дня.

Про День Перемоги згадали аж у 
1965-му, у розпал «холодної війни», 
яка була, по суті, першою глобальною 
інформаційною війною. У Москві це 
свято завжди відзначали піднесено-
патріотично, з урочистими військо-
вими парадами Радянської армії на 
Червоній площі, з демонстрацією 
бойової сили, переваг у розгорнутій 
до світових масштабів гонці озбро-
єнь. Радянська імперія нарощувала 

УСПІХУ?УСПІХУ?

м’язи, що стали підставою російської 
шовіністичної впевненості.

А в Україні в той час далі раху-
вали жертви, гоїли рани, відбудо-
вували зруйновану інфраструктуру, 
доглядали могили і з жахом молили-
ся – «тільки б не було війни». Істо-
рична пам’ять українців після низки 
невдач, колективізації та голодомо-
ру вкотре фіксувала страх як най-
сильнішу емоцію державотворення. 
Цей страх додатково культивувався 
пропагандистськими ресурсами то-
талітарного режиму. І саме він сьо-
годні – найбільший ворог держави 
України.

Цю тактику державотворен-
ня скованої страхом нації ще після 
Першої світової війни висміяв Юрій 
Липа в поезії «Про жебраків при до-
розі»:

Виведу націю я на роздороже, 
   попхинькаю над нею, пограю на лірі –
Може, подивуються такій гарячій 
   вірі інші народи з моцею своєю.
Скажуть: то учтива дитина 
   хороша, співа пісеньки, 
   не бунтує, щоб злого робити.
Випадає похвалити ці діти 
   і державність дати.
Хай їм світить надія, 
   хоч би й без дати!

Холодна війна завершилася роз-
падом Радянського Союзу. Україна 
знову вдало скористалася черговим 
шансом та постала як незалежна, 
соборна, демократична республіка. 
І мусить творити, підтримувати й 
пропагувати власний національний 
успіх. Серед таких досвідів один з 
найяскравіших – Перемога у Великій 
Вітчизняній війні. Тому особливо 
тепер, коли Росія агресивно намага-
ється диктувати новий світовий по-
рядок, Великі Перемоги України не 
можна так легко здавати без бою, хо-
ваючи їх радість у труни суцільних 
панахид.

Нашій історичній пам’яті гостро 
бракує позитивних емоцій. Це може 
бути одним із завдань Президента 
України, якого оберемо уже зовсім 
скоро. Тільки чомусь у жодній пе-
редвиборній програмі нема й згадки 
про перегляд переліку і змісту дат, 
що відзначаються на державному 
рівні. А дарма. Бо досить українцям 
оплакувати свої жертви. Треба на-
вчитися пишатись і захищати свої 
національні перемоги.
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– Надзвичайний стан врятує ситуацію чи 
його наразі вже де-факто оголошено в Доне-
цьку?

– Напевне, іншого виходу немає. Бо занад-
то велика кількість людей зі зброєю зараз у місті. 
Тривають вбивства, тортури і зникнення людей... 
Грабують автосалони, грабують бізнес і простих 
людей... 

«НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН І 
ПОКАРАННЯ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ 
ВЛАДИ ТА МІЛІЦІЇ»
– Ми можемо говорити, що міліції як такої 

немає в місті?
– Ви знаєте, вона є, але краще її не було б. Див-

но, чи не так? І влади краще не було б такої, як за-
раз. Вони працюють на боці оцих негідників. Мер 
Донецька Лук’янченко і далі щось стверджує про 
«повстанців», «протестувальників». А ці «борці за 
Донбас» підійшли у День Перемоги до дирижера 
оркестру, який виконував український гімн, і ледь 
не задушили. І це в центрі міста, біля знамени-
тої «Донбас Арени»... Ці «повстанці» розрізають 
жертвам животи, викрадають людей, катують 
їх! Які «повстанці», пане мер?! Це терористи. А 
Лук’янченко і далі бавиться з ними у переговори. 
Уся місцева влада в нас зацікавлена в тому, щоб за-
лишитися на місці, тому зацікавлена у розкачуван-
ні човна – їм так легше, бо сепаратисти-терористи, 
якщо їх підтримати, не запитають про попередні 
злочини і малодушність. І всі ці лук’янченки та 
левченки втратять доступ до годівнички. 

Знаєте, було б набагато легше захищатися, 
якби ми бачили ворогів перед собою, якби влада 
була стовідсотково Владою, не била ножем у спи-
ну, не натягувала на себе ті «колорадські» стрічки, 
з якими вбивають і знущаються над людьми. Було 
б легше захистити єдність країни, якби на міліцію 
можна було б сподіватися як на ПРАВОохоронну 
структуру, яка не зрадить, підставить плече. Тому, 
повертаючись до попереднього запитання, думаю, 
що треба запроваджувати надзвичайний стан і ка-
рати місцеву владу. 

– Чув таку думку, що терористи-сепаратисти 
нині грабують, бо хочуть потрохи «звалювати» 
в Росію і залягати на дно...

– Я також це читала. Хотіла б думати, що це 
правда. Але як тоді трактувати нечувану жорсто-

кість стосовно керівника «Свободи» в Донецьку? 
До хлопця прийшли додому, катували, заледве не 
вбили. Він врятувався, йому знайшли реанімобіль 
та машину супроводу. Ці негідники викрали реані-
мобіль з жінкою-лікарем та цим «свободівцем»! Це 
вже просто злочин заради злочину. Терор заради 
терору для залякування населення. Або ж випадок 
із сім’єю, розстріляною на дорозі до Росії... Це був 
директор приватної шахти, який симпатизував 
Росії, до речі. Коли стало дуже небезпечно не те, 
що бізнес провадити, а просто жити в Антраци-
ті, він вирішив вивезти в прикордонне російське 
місто свою родину. На блок-пості не зупинився, 
бо мав із собою велику суму грошей, які збирав-
ся залишити дружині й дитині. По радіозв’язку 
бандити з блок-посту передали інформацію про 
машини бандитам, які сиділи у засідці... В резуль-
таті обстрілу загинув підприємець і його дружи-
на, доньку важко поранено... Ці люди ні в кого не 
стріляли, вони нікому не погрожували. 

«У БАНДИТІВ НА БЛОК-ПОСТАХ 
– КОПІЇ НАШИХ ОСОБИСТИХ 
ДАНИХ»
– Як поводяться місцеві ЗМІ?
– Частина продовжує роботу, хоча захоплення 

студій і редакцій – типове явище. Так само масове 
явище – це виїзд працівників ЗМІ з Донецька. У 
тому числі і я мусила виїхати. Бо полюють пере-
дусім на проукраїнських політиків та журналістів. 
Коли 6 квітня захопили в Донецьку державну ад-
міністрацію, я відразу зрозуміла, що всі мої погані 
прогнози збуваються. Після захоплення сказала 
друзям: «Тепер почнуть нас викрадати». Я була 
під час захоплення і бачила, як діяла міліція: вона 
симпатизувала захопникам. Усе здали відверто, 
за заздалегідь заготованим планом. Через тиж-
день у Слов’янськ увійшли російські диверсанти. 
Почалися масові побиття, викрадення, спалення 
будинків та автомобілів. Ще через якийсь час ми 
дізналися, що на блок-постах цих негідників є 
ксерокопії паспортів усіх активістів донецького 
Євромайдану. Ну, ви розумієте, хто їх міг передати 
бандитам... Тому я виїхала до Києва 14 квітня.  

– Я бачив фото, на якому вас назвали фашис-
том і сказали, що ви хочете знищити Донбас...

– Це було ще у лютому, під час Євромайдану. 
Вони зробили кілька плакатів, на яких розмісти-

ли фото активістів і відповідні написи. Класично 
полювали на відьом... Згодом в інтернеті на спе-
ціальних сайтах розмістили особисті дані всіх ак-
тивістів. Причому це не класичні революціонери-
активісти, а часто просто люди, які мають іншу 
позицію, проукраїнську. Після того як я пере-
бралася до Києва, на цих сайтах почали писати, 
що розшукується «тварь Татьяна Заровная», яка 
працює в «Газеті по-українськи», «живе у Киє-
ві», «ідейний натхненник знищення Донецької 
Республіки». За останні слова я можу навіть себе 
похвалити. Круте формулювання. Звісно, цю «рес-
публіку» треба знищити, а її буцімто керівників 
посадити за грати. 

«ЖИТТЯ ЗАВМИРАЄ»
– Вам не докоряють, що втекли з Доне-

цька?..
– Нам часто кажуть, що ми не хочемо бороти-

ся за Донбас. Звісно, класно іти на пікет, знаючи, 
що тебе не вб’ють і не викрадуть... Так, у Києві та-
кож подібне було! Але різний ступінь вірогідності 
у Києві в лютому та в Донецьку у травні... У моєї 
колеги нині передінфарктний стан – її шукали 
донецькі урки-орки. Не знайшли, вона виїхала, 
але той безперервний стрес нині позначився на її 
здоров’ї.

– Як вижити під час війни простим людям? 
Чи є продукти, транспорт, чи працюють шко-
ли?

– У Слов’янску, наприклад, життя завмерло – 
це гуманітарна катастрофа. Виробляти будь-що 
небезпечно. Бо озброєні бойовики приходять до 
підприємців і забирають усе, що захочуть. Люди 
зачиняються, ховаються. Згадайте ще раз оту 
розстріляну сім’ю підприємця з Антрацита... Ми 
проводили опитування в Донецьку – більшість 
бізнесменів сказали, що згортають діяльність, за-
криваються. Це в Донецьку – у більш-менш благо-
получному з точки зору безпеки місті.  

Так, люди втікають, причому масово. Кому хо-
четься чекати грабунку чи випадкової кулі? Є бла-
городні люди, які за власний кошт відправляють 
дітей у безпечні місця. Літаки й потяги везуть на 
захід і до Києва цілі родини. Знаю, що і в соціаль-
них мережах відповідні групи створюються – вони 
обговорюють питання евакуації зі сходу країни. 
Це все ознаки громадянської війни. Переможемо 
у ній – збережемо Україну. 

ЖУРНАЛІСТ ТЕТЯНА ЗАРОВНАЯ: 
«МЕНЕ НАЗВАЛИ ІДЕЙНИМ 
НАТХНЕННИКОМ ЗНИЩЕННЯ ДНР»
Розмовляв Юрій КОНКЕВИЧ

онецька журналістка 
Тетяна Заровная 
у ці дні веде свою 

війну із сепартизмом. Вона 
– інформаційна. Здавалося 
б, несерйозна, кулі на цьому 
фронті не літають. Але й таку 
війну важливо виграти нашій 
державі, аби щохвилини менше 
ставало б співгромадян, які 
вірять в облуду російського 
агітпропу. Власкор «Газети 
по-українськи» у Донецьку 
була активісткою місцевого 
Євромайдану, але місяць тому 
мусила виїхати з рідного міста – 
її, як і десятки інших наших колег, 
почали переслідувати люди з 
«колорадськими» стрічками. 
«Хроніки» запитали у Тетяни, 
що вона думає про те, що 
відбувається на сході країни...

«ЦЕ ЗВИЧАЙНИЙ 
ТЕРОРИЗМ»
– У ці дні я вже не знаю, за яку 

інформацію хапатися, що коменту-
вати і про що глибше дізнаватися: 
поки з’ясовую, кого вбили чи вкра-
ли, це саме стається із все більшою 
кількістю людей, – голос журналіст-
ки дуже стривожений, під час роз-
мови часто вона переходить заледве 
не на крик...   

– Тетяно, яку дефініцію ви на-
дали б тому, що у ці дні відбуваєть-
ся у вашому рідному місті, у Луган-
ську, у Маріуполі чи Краматорську? 
Це – анархія, безсилля Києва, бунт 
олігархічних груп Сходу чи непря-
ма інтервенція Росії?

– Я сказала б, що це звичайний 
тероризм, грунтом для якого є все те, 
що ви вище перерахували. Причому 
тероризує місцеве населення незна-
чна частка цього ж населення. Це 
неосвічена частина жителів Донбасу, 
одурманені люди, які домагаються 
міфічного СРСР чи незалежної ДНР. 
Але навіть адекватні прибічники 
Партії регіонів у нас розуміють, що 
незалежна ДНР – це Придністров’я 
і Південна Осетія. Є купка старига-
нів комуністичного зомбування або 
люди, які просто ненавидять Украї-
ну та українську владу. Люмпени не-
навидять за своє буцімто «голодне 
дитинство чи юність». Це стосовно 
тих, хто бореться проти влади за-
дарма. Але ж вбивають не вони, вби-
ває криміналітет, озброєний Росією. 
І вбивають конкретні терористи, 
яких спрямувала сюди сусідня дер-
жава. Росія закинула сюди всіх своїх 
негідників, плюс наша кримінальна 
сволота потрохи підняла голови. Ще 
воюють бойовики з Криму, з Півден-
ної Осетії, Чечні. Усі зараз тут. 
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П’ЯТНИЦЯ
23 ТРАВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

СУБОТА
24 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

НЕДІЛЯ
25 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «ГОРГОНА»
Країна: Росія, 2011        Жанр: бойовик, воєнний
Режисер: Володимир Кот
У ролях: Олексій Кравченко, Катерина Федулова, 
Олександр Лимарєв, Борис Невзоров

Закінчилася Сталінградська битва. Радянська 
Армія готує широкомасштабну стратегічну на-
ступальну операцію під кодовою назвою «Багра-
тіон». За тиждень до її початку стає відомо, що 
фашисти замінували всі підступи до міста N. За-
міновано дороги, мости, ліси. Німці створили цілі 
мінні поля. Тотально заміновано і саме місто. Мо-
жуть постраждати мирні жителі. У штаб армії 
викликають досвідченого розвідника Кравченка. 
Федір Кравченко – колишній цирковий артист, 
який виступав колись із силовими номерами, одер-
жує нове завдання. Його групі необхідно протягом 
трьох днів викрасти карту мінування під кодовою 
назвою «Горгона». Якщо завдання не буде виконано, 
то загинуть мирні жителі, будуть втрати і серед 
наших солдатів. Кравченко і члени його групи, ко-
лишні циркові артисти, йдуть у тил до німців.

Х/Ф «ЛАРРІ КРАУН»

Країна: США, 2011            Жанр: комедія
Режисер: Том Хенкс
У ролях: Том Хенкс, Джулія Робертс, Брайан 
Кренстон, Вілмер Вальдеррама, Рамі Малек, Пем 
Грієр, Тараджі П. Хенсон, Джон Седа, Ніа Варда-
лос, Роб Ріггл, Джордж Такео, Седрік Розважаль-
ник, Дейл Дай, Енука Окума, Йен Гомес, Пітер 
Сколарі, Холмс Осборн, Рендалл Парк

Лідер великої компанії Ларрі Краун раптово 
втрачає роботу і в пошуках подальшого життє-
вого шляху повертається в коледж, де стає членом 
компанії соціальних вигнанців і вічних невдах.

Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО ДРУГА»

Країна: Україна, 2012             Жанр: мелодрама
Режисер: Дмитро Лактіонов
У ролях: Михайло Пшеничний, Денис Роднян-
ський, Любава Грешнова, Сергій Газаров, Яна Со-
болевська, Марина Богатова, Лариса Кадочнико-
ва, Олексій Смолка, В’ячеслав Сланко

Бізнесмен Ігор Вєтров їде у тривале відряджен-
ня. До дня народження своєї дівчини Лідії він відси-
лає їй кур’єром обручку, щоб після повернення від-
святкувати заручини. Але перстень потрапляє до 
сусідки – розпещеної увагою співачки. До приїзду Вє-
трова дівчина, втомившись чекати, приймає про-
позицію їхнього спільного друга Олександра, який 
нічого не знав про її роман з Ігорем.

ТЕЛЕАНОНС

ПОНЕДІЛОК
10.05

СУБОТА
23.30

НЕДІЛЯ
22.20

06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 03.00 
«Телевізійна служба новин»
10.00 «Шість кадрів»
10.45 «Чистоnews»
11.00 «Сімейні мелодрами - 3»
12.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
14.25 Х/Ф «КУРАЖ»
15.35 Т/с «Свати - 6»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.30 «Вечірній Київ - 2014»
22.25 «Світське життя»
23.25 «В мережі»
00.30, 04.00 Х/Ф «ХИБНА 
СПОКУСА»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 
«Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 20.30 Т/с «Дурна 
кров»
13.30, 14.20 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.55 «Судові справи»
15.50, 04.00 «Сімейний суд»
16.50, 04.45 «Сценарії кохання»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 03.30 «Подробиці»
22.35 Т/с «В очікуванні весни»
00.30 Д/ф «Герої навіки»
01.05 Х/Ф «ТОБІ, 
СПРАВЖНЬОМУ»

04.15 Про-Цікаве.ua
04.30 Служба розшуку дітей
04.35, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.15 Світанок
06.15 Т/с «Таксі»
06.45 Т/с «Леся+Рома»
08.00 Зірка YouTube
09.15, 13.15, 16.15 Т/с «Відрив»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.20 Док. фільм
21.20 Свобода слова
00.05 Х/Ф «РОККІ-5»
01.55 Х/Ф «СМЕРТЬ НА 
ПОХОРОНАХ»
03.25 Т/с «Кістки»

05.15 «Чужі помилки. Сповідь 
смертниці»
06.00 Х/Ф «НЕ БУЛО СМУТКУ»
07.10 Х/Ф «ПРИВІТ ВІД ЧАРЛІ 
ТРУБАЧА»
08.55, 19.00 «Неймовірна правда 
про зірок»
10.05 Х/Ф «І ПАДАЄ СНІГ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.50 «Холостяк - 4»
00.00 Х/Ф «ЛУЗЕР»
02.00 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20, 02.35, 03.45 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20, 01.00 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00 Державна підсумкова 
атестація. Переказ
09.05, 21.00, 05.35 Підсумки дня
10.00 Час-Ч
10.10, 04.55 Вічний вогонь
10.55, 16.50 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 18.50 Діловий світ
12.30, 02.55 Т/с «МонтеКрісто»
13.40, 04.05 Віра. Надія. Любов
14.45 Euronews
14.55, 05.30 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.45 Д/ф «Василь Стус. Феномен 
суток»
19.00 Національні дебати
20.30, 21.25 Шустер LIVE
00.00 Підсумки
00.30 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.25 Хіт-парад «Національна 
двадцятка»

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ЕКІПАЖ МАШИНИ 
БОЙОВОЇ»
11.10 Х/Ф «ЛЮДИНА У 
ЗЕЛЕНОМУ КІМОНО»
12.50 «Нове Шалене відео по-
українські»
16.25 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Т/с «Легенди про Круга»
23.00 Х/Ф «ТЮРЯГА»
01.10 Х/Ф «ДВІЙНИК»
02.40 Х/Ф «ЛІСОВА ПІСНЯ»

08.20, 15.20 Освенцім
09.10 Фатальний контакт
10.10, 17.00 Далеко і ще далі
11.00 Таємнича Африка
12.00 Ті, що вижили в Сибіру: 
історія двох лисиць
12.50 Левиний рейнджер
13.40, 01.20 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні історії
16.10 Мегаспоруди
18.40 Біополе. Невидима сила
20.20 Магічне око третього 
рейху
21.10 Шукачі
22.00 Таблетка правди
22.50 Невідома Африка
23.40 Тварини-генії
00.30 Покер

06.15, 13.10 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 15.20, 17.10, 21.00 
Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Лікарка»
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
18.00 Т/с «Сашка»
23.00 Події дня
23.30, 04.40 Т/с «Глухар. 
Повернення»
03.00 Т/с «Успіх 2»
04.25 Срібний апельсин

05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 05.45 Kids Time
05.10, 05.50 М/с «Дак Доджерс»
06.10, 14.35, 22.00 Т/с «Супер 
Макс»
07.00 Підйом
08.00, 10.55, 19.00 Т/с 
«Вороніни»
09.00, 16.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
18.00, 02.05 Репортер
18.20, 02.10 Абзац!
22.50 Х/Ф «ДУЖЕ СТРАШНЕ 
КІНО 2»
00.30 Х/Ф «ДРАКОНИ 
НАЗАВЖДИ»
02.45, 03.40, 04.40 Зона ночі
02.50 Де ти, Україно?

08.05, 08.30 М/с «Гуфі та його 
команда»
09.10, 10.20, 11.25, 12.45 Т/с 
«Свати - 6»
13.55 «Вечірній Київ - 2014»
15.55 «Вечірній квартал 2014»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
19.30, 03.00 «Телевізійна служба 
новин»
20.15 «Українські сенсації. Де 
гроші Януковича»
21.20 «Вечірній квартал у Греції»
23.30, 03.45 Х/Ф «ЛАРІ КРАУН»
01.30 Х/Ф «ІНОПЛАНЕТНА 
БУРЯ»

08.35 Д/с «Ризиковане життя. 
Морозиво»
09.30 «Новини»
10.00, 02.40 Д/ф «Константин 
Меладзе. Сірий кардинал»
11.00 «Обережно:) Діти!»
12.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
13.55 Т/с «В очікуванні весни»
15.50 Міжнародний фестиваль 
гумору «Юрмала 2013»
18.05, 20.35 Т/с «Я все подолаю»
20.00, 02.05 «Подробиці»
22.30 Т/с «Таїланд»
03.30 Х/Ф «ХОЧУ ДИТИНУ»

07.00 Х/Ф «ДЕЙВ»
10.10 Дача
10.40 Х/Ф «КАРАНТИН»
12.35, 13.15 М/ф «Як упіймати 
перо Жар-птиці»
14.20 М/ф «Альоша Попович і 
Тугарин Змій»
17.05 М/ф «Ілля Муромець і 
Соловей-розбійник»
18.45 Факти. Вечір
20.10 М/ф «Три богатирі і 
Шамаханська цариця»
21.40 М/ф «Три богатирі на 
далеких берегах»
22.55 М/ф «Ку! Кін-дза-дза»
00.50 Х/Ф «РОККІ БАЛЬБОА»

08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 Х/Ф «ЗА ДВОМА 
ЗАЙЦЯМИ»
11.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
14.00 «Холостяк - 4»
17.05 «Хата на тата»
19.00 «Україна має талант!-6»
21.15 «Таємниці Мастершефу. 
Незламний велетень»
22.20 «Україна має талант!-6» 
Підсумки голосування
22.45 «Детектор брехні - 5»
00.05 «Я соромлюсь свого тіла»

06.00 Підсумки
06.30, 23.05 Х/Ф «ТРОЄ У 
ЧОВНІ, ЯКЩО НЕ РАХУВАТИ 
СОБАКИ»
09.00 Х/Ф «ДІТИ КАПІТАНА 
ГРАНТА»
10.55 Армія
11.15, 19.25 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.30 Театральні сезони
13.40 Моменти життя
14.35, 04.30 Д/ф «Світова марка 
патонівців»
15.20 Музична академія. 
Євробачення
16.50 В гостях у Д.Гордона
17.55 Фольк-music
20.40, 01.50 Український акцент
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.35 Головний аргумент
21.50 Українська пісня
22.50 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
02.10 «Нащадки» з Н. 
Рибчинською та К. Гнатенком
03.15 Світ навколо нас
03.35 Д/ф «Мерс Каннінгем. 
Спадщина»

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.15 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.00 «Облом UA. Новий сезон»
09.00 Т/с «Захист Красіна-2»
21.00, 23.40 Про Лігу Чемпіонів
21.40 Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Фінал. Реал Мадрид - Атлетіко. 
Пряма трансляція
01.15 Х/Ф «КРИПТИД»
02.35 Х/Ф «СОН»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
08.00 В пошуках істини
11.00 Планета власними руками
13.00 Невідома Африка
16.00 Далеко і ще далі
18.50 Містична Україна
21.30 Велетні льодовикової ери
00.30 Таємниці кримінального 
світу
05.40 Легенди бандитського 
Києва

07.00, 19.00, 02.00 Події

07.10, 09.00 Т/с «Інтерни»

10.00 Один за сто годин

11.00, 00.10 Х/Ф «ОДИНАКИ»

13.00 Т/с «Волошки»

16.45, 19.40 Т/с «Плюс любов»

22.10 Х/Ф «СТАНЬ МНОЮ»

02.40 Т/с «Глухар. Повернення»

05.55 М/с «Мисливці за 
привидами»
06.40 Т/с «Супер Макс»
07.30, 10.00 Ревізор
12.50 Страсті за Ревізором
14.10 Хто зверху - 2
16.05 Т/с «Вороніни»
18.35 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ БОГА»
20.30 Х/Ф «РОЗБІРКИ В 
БРОНКСІ»
23.00 Педан-Притула шоу
00.20 Х/Ф «ДУЖЕ СТРАШНЕ 
КІНО 2»
01.45, 02.40, 03.40 Зона ночі
01.50 Загублений рай

09.00 «Лото-Забава»
10.00 «Українські сенсації. Де 
гроші Януковича»
11.10 «Світ навиворіт - 5: 
Індонезія»
12.20 «Машині казки. Маша і 
ведмідь» 1
13.25 «Зіркова хроніка»
14.30 «Телевізійна служба 
новин»
15.00 «Чотири весілля - 3»
16.30 «Розсміши коміка - 5»
17.30 Х/Ф «КУР’ЄР З РАЮ»
19.30 «Тсн.Вибори 2014»
00.00 «Що? Де? Коли?»
01.10 Х/Ф «КАСАБЛАНКА»

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. На краю світу»
11.00 «Сусід на обід»
12.00, 17.45 «Новини»
12.15 Х/Ф «РІДНА ЛЮДИНА»
14.05, 16.10 Т/с «Я все подолаю»
16.00 Новини
18.00 Х/Ф «ПРИКМЕТА НА 
ЩАСТЯ»
20.00, 02.00 «Подробиці тижня»
21.00, 02.45 «Вибори 2014»

08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 16, 45, 17.45 
Факти. Вибори
09.00 М/ф «Як упіймати перо 
Жар-птиці»
10.30 М/ф «Альоша Попович і 
Тугарин Змій»
14.05 М/ф «Ілля Муромець і 
Соловей-розбійник»
15.50 М/ф «Три богатирі і 
Шамаханська цариця»
18.45 Факти тижня
20.00 Факти. Спеціальний випуск
22.30 Х/Ф «РЕМБО-4»
00.10 Х/Ф «КОБРА»

06.15 Х/Ф «РУСЛАН І 
ЛЮДМИЛА»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
10.45 «Таємниці Мастершефу. 
Незламний велетень»
11.50 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
16.05 «Україна має талант!-6»
19.00 «Битва екстрасенсів»
21.05 «Один за всіх»
22.20 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО 
ДРУГА»
00.20 Х/Ф «ВІДПУСТКА ЗА 
ВЛАСНИЙ РАХУНОК»

06.05 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Панянка та кулінар
07.30 «Дружина»
09.10 Шеф-кухар країни
10.25, 18.15 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11.35 Крок до зірок
12.45, 03.45 Караоке для 
дорослих
13.35, 04.30 Як Ваше здоров’я?
14.40, 05.25 Рояль в кущах
15.20, 02.55 Дорослі ігри
16.35 В гостях у Д. Гордона
17.30 Діловий світ. Тиждень
19.30, 21.30 Шустер LIVE. Ніч 
виборів
21.00, 01.25 Підсумки дня
01.20 Трійка, Кено, Максима
01.50 Головний аргумент
02.00 Д/ф «Василь Стус. Феномен 
суток»

06.00 Мультфільми (1)
06.15 Журнал Ліги Чемпіонів 
УЄФА 2013-2014
07.00 «Маски-шоу»
10.00 «Нове Шалене відео по-
українські»
11.00 «Облом UA. Новий сезон»
12.00 «Бушидо»
13.35, 23.15 Жіночий 
американський футбол
14.50 Т/с «Легенди про Круга»
18.50 Х/Ф «КОМАНДА А»
21.30 «Профутбол»
00.30 Х/Ф «З-ПІД ЗЕМЛІ»
02.05 Х/Ф «ФУЧЖОУ»

06.00 Україна: забута історія
08.00 В пошуках істини
10.00 Велетні льодовикової ери
13.00 Невідома Африка
14.00 Південь Тихого океану
15.00 Формула-1
17.00 Далеко і ще далі
18.50 Магічне око третього 
рейху
19.40 Прямий ефір з Гітлером
20.30 Куля для генсека
21.00 Як секс змінив історію
00.30 Таємні знаки
05.50 Легенди бандитського 
Києва

06.30, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 Події
07.10, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15 
Т/с «Королева гри»
16.00, 17.15 Т/с «Плюс любов»
19.00 Вибори - 2014. 
Телемарафон
01.00 Х/Ф «СТАНЬ МНОЮ»
02.30 Т/с «Глухар. Повернення»
05.30 Срібний апельсин

05.05 Таїнства Києво-Печерської 
Лаври
05.25, 03.35 25-й кадр
06.30 КабріоЛіто
08.10, 14.15 Хто зверху - 2
10.00 Заковані
16.10 Т/с «Вороніни»
18.20 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ БОГА 2»
20.30 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ БОГА 3»
23.00 Х/Ф «МІСЬКИЙ 
МИСЛИВЕЦЬ»
01.20 Х/Ф «ДРАКОНИ 
НАЗАВЖДИ»
03.05, 03.30 Зона ночі
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Сергій МАРТИНЮК

«СМЕРТЬ 
У МЕРЕЖІ»   
(США, 2013)
Режисер: Захарі Донах’ю
Шанувальникам жанру псев-

додокументалістики рекомен-
довано. Цього разу на вас чекає 
не просто біганина з камерою в 
руках від одержимих дияволом 
чи біс зна чим. Автори фільму 
пішли далі,  в ногу з прогресом. 
Тепер усі події фільму фіксують-
ся вебками ноутбуків та «айфо-
нів» :) Втім сама історія доволі 
непогана, хоча й передбачувана… Дівчинка виграє грант на до-
слідження людей, що проводять час в мережі. Одного разу ге-
роїня стає свідком вбивства у режимі онлайн. Для того щоб у 
поліції повірили її розповіді і не прийняли відео за фейк, відваж-
на дослідниця має дочекатися смерті своїх близьких. Жорстоке, 
місцями лячне, але відносно цікаве видиво. Для тих, хто подібне 
любить, зайде легко :)

«БІЛЯВКА 
В ЕФІРІ»  
(США, 2014)
Режисер: Стівен Брілл 
У мене ніколи не було уперед-

женого ставлення до білявок, до 
на перший погляд «тупих» аме-
риканських комедій і побутової 
ментальності америкосів :) Ніко-
ли. Проте, імовірно, деякі пункти 
з цього списку після перегляду 
стрічки могли змінитися. Втім 
усе це не завадило Бріллу зроби-
ти смачне кіно з гарними актора-
ми та небувалою концентрацією 
людського ідіотизму на один ква-
дратний метр відзнятих локацій. Я сміявся :) А починалося все 
з того, що одна перспективна журналістка вирішила відвідати з 
подругами нічний клуб у трошки відвертішій сукні, ніж зазви-
чай. Далі ж за списком – нове кохання, стрьомні таксисти, нарко-
притони, полісмени, непривітні водії автобусів, забобонні євреї 
та, звісно, хеппі-енд :) Потіште себе і просто відпочиньте! 

«ТРИ ДНІ 
НА ВБИВСТВО» 
 (США, Франція, Греція, 
РФ, 2014)
Режисер: МакДжи 
Пристаркуватий, але дуже 

переконливий у своїх ролях і 
незмінно ефектний Кевін Кост-
нер робить справу за всіх… і 
режисерів, і сценаристів, і опе-
раторів, і колег по знімальному 
майданчику. І це не може не 
тішити :) Особливо зважаю-
чи на той факт, що до сюжету 
фільму приклався сам Люк Бес-
сон. Щодо самої стрічки, то пе-
ред нами ще одна кримінальна 
історія про урядового бойовика, який іде з «двіжух» і ніяк не 
може піти. Цього разу його шантажують ліками проти його не-
виліковної хвороби за умови виконання ще одного завдання. 
І це тоді, коли в нашого героя донька-підліток, велосипед, на 
якому вона не хоче кататися, і нескінченні міріади варіантів 
того, в який колір пофарбувати волосся. На те вони й супер-
герої, щоб світ від зла рятувати і п’яних дочок з нічних клубів 
витягувати. Можна!

«ПОМСТА» 
(Австралія, 
Великобританія, 2013)
Режисер: 
Джонатан Тепліцкі 
Реальна історія британсько-

го офіцера, який побував у япон-
ському полоні й через багато 
років отримав змогу зустрітися 
з одним зі своїх таборових крив-
дників. Складна психологічна 
драма з відмінною грою Дже-
ремі Ірвіна, прекрасної Ніколь 
Кідман та інших більш і менш 
іменитих акторів. Філософія 
болю і прощення. Щоб пробачи-
ти комусь, потрібно передовсім 
пробачити собі. Моментами сльози ледь стримував. Браво. Ні… 
БРАВО!!! Прекрасний фільм для поціновувачів кіно про душі 
людські під мікроскопом. Варто! 

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

DAKOOKA 
Початок: 22:00 
Місце: «Ring DJ Cafе»
Виступ піаністки і співачки у стилі fusion
Деталі за телефоном: (066) 358-77-11

ОЛЯ ПОЛЯКОВА
Початок: 23:00 
Місце: «Opera Dance Club»
З «живим» концертом 
виступить епатажна співачка 

та телеведуча
Деталі за телефоном: (095) 036-37-77

НІЧ МУЗЕЇВ
Початок: 20:00 
Місце: Художній музей Луцька
Святкова програма до Міжнародного дня 
музеїв

Деталі за телефоном: (0332) 732-075

ВІДКРИТТЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ
Початок: 12:00 
Місце: Соборності, 45
Відкриття торгового центру 
«ПортCity» за участі гуртів 

«Лама» та «Скрябін»
Деталі за телефоном:  (0332) 78-78-28

МАКС ТАВРИЧЕСЬКИЙ
Початок: 20:00 
Місце: Паб «Laphroaig»
Виступить виконавець акустичного блюзу
Деталі за телефоном: (066) 744-74-64

АФІША
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Ірина КАЧАН

мерикансько-канадська 
кінострічка «Джуно» 
лишає по собі теплий 

слід. Фільм водночас кумедний 
і трагічний, парадоксальний 
і дуже життєвий. Яскрава, 
сумна і романтична картинка 
насамперед зацікавить підлітків. 
Кіно для всіх, та не всім стане до 
вподоби. 

Фільм про дев’ять місяців жит-
тя 16-річної американської школяр-
ки Джуно, яка завагітніла від свого 
найкращого друга. Чим не реальна 
життєва історія? Утім дівчинка на-
прочуд легко долає стрес і самостій-
но ухвалює дорослі рішення. Та й з 
власними батьками їй вдається по-
розумітися, що нереально для біль-
шості підлітків з подібними пробле-
мами. 

Джуно вирішує не позбавляти 
життя людинки, яку носить в собі. 
Підшуковує для свого дитяти сім’ю, 

готову взяти його на виховання. З 
новими дорослими друзями, які ма-
ють стати батьками незапланованої 
дитинки, Джуно швидко зближуєть-
ся. Та з часом сімейна пара починає 
сумніватися, чи потрібен їм узагалі 
цей малюк. Що сильніше починає 

битися друге серце у вагітній ді-
вчинці, то більше вона сама починає 
сумніватися у правильності своїх рі-
шень. Але через дитину Джуно став 
уникати її коханий, той самий мало-
літній батько, який, щоправда, теж 
закоханий у дівчинку. 

Кінцівка фільму – непевний 
хеппі-енд. Усе закінчується добре, 
Джуно народжує сина, віддає його 
на виховання матері-одиначці й зно-
ву зближується з коханим. Та що від-
бувається в душі юної мами і чи буде 
її життя таким же, як до вагітності? 
Тут уже кожен глядач домислить…

Незважаючи на те, що фільм 
вийшов доволі кумедним, він усе ж 
спонукає замислитися: а чи все на-
справді так, як нам хочеться, що нам 
до снаги, а що ні?

До слова, кінострічка «Джуно» 
отримала «Оскара» за найкращий 
сценарій, і ця статуетка направду 
заслужена. На «Оскара» номіну-
валася і головна героїня, яку 
грає Еллен Пейдж, проте від-
знаки актриса не отримала.

Фільм створює сильний 
контраст, якщо порівню-
вати його з чисельними 
молодіжними комедіями, 
де популяризується гумор 
«нижче плінтуса». Дивити-
ся варто.

непевний
я добре,
дає його
ці й зно-

Та що від-
і чи буде
гітності?

слить…
о фільм

він усе ж
и все на-
я, що нам

«Джуно»
кращий

правду 
іну-
ку 
-
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Замок Шенборн

ГАЛОПОМ ПО ГАЛОПОМ ПО 
ЗАКАРПАТТЮЗАКАРПАТТЮ
ЩО ПОБАЧИТИ В ДОЛИНІ УЖА, ТИСИ Й ЛАТОРИЦІ?ЩО ПОБАЧИТИ В ДОЛИНІ УЖА, ТИСИ Й ЛАТОРИЦІ?
Юрій КОНКЕВИЧ

ість годин автомобілем чопською 
трасою – і ти в іншому світі, хоч і в 
своїй державі. Гори посунулися й наші 

авто увірвалися на Закарпаття. Про Ужгород, 
який був кінцевим пунктом подорожі, не буду 
особливо поширюватися. Ошатний центр, 
найстаріша з усіх фортець Закарпаття, кілька 
класних кав’ярень, набережна Ужа, мости 
через нього – це справді найкращий фінал усієї 
мандрівки Закарпаттям. 
Але цей матеріал-блог більше про інші 
цікавинки цього дивовижного краю. Ми жили в 
Мукачевому і звідти «робили набіги» у місцини, 
які нас зацікавили на Закарпатті. 

«КАЛЕНДАРНИЙ» ПАЛАЦ
Стартонули ми із замку Шенборнів. Він 

якраз на чопській трасі, на під’їзді до Мука-
чевого. Нині на території і в будівлі самого 
палацу-замку санаторій «Карпати». Тут клас-
ний релакс, бо, окрім феноменального палацу, 
що його побудував угорський граф Бухейм 
Шенборн в 1890–1895 роках, є ще чудовий сад-
дендрарій з декоративним озером у центрі. Є 
бювет із мінеральною водичкою, навколо рід-
кісні породи дерев – самшит, катальпа, сосна 
Веймута, канадська ялина, японська вишня, 
рожевий бук, італійська глиниця. 

Сам мисливський замок Шенборнів по-
будовано в романтичному стилі, він має ро-
манські та готичні мотиви. Його «фішка» – по-
будова за календарним принципом. Шенборн 
має 365 вікон, 52 кімнати і 12 вхідних дверей. 

Ідеально було б, якби гроші за вхід на те-
риторію спрямовувалися б на реконструкцію 
палацу. Бо ззовні він має набагато ліпший ви-
гляд, ніж всередині. 

Не минайте Шенборнів, затишно тут, як у 
цісарській Австро-Угорщині. 

НАРЦИСИ НЕ ПАХНУТЬ
Ну, вони, звісно, пахнуть, і в знаменитій до-

лині біля Хуста зокрема. Але відверто – не на-
стільки це диво природи вразило, як очікували. 
Принаймні сьогоднішній стан урочища Кіреші, 
засіяного вузьколистими червонокнижними 
нарцисами, набагато гірший, ніж уявлялося піс-
ля студіювання нету та розповідей знайомих. 

Цього року вхід до Долини Нарцисів ко-
штує 15 гривень з дорослого, 10 гривень для 
студентів і 6 гривень для школярів (загалом, 
розраховуючи бюджет мандрівки, зауважте, 
що вхід на більшість об’єктів не безплатний. 
– Ю.К.). Гроші ніби мали б іти на прибирання, 
охорону та порятунок долини. 

Охоронців бачили, але й бачили дітей, які 
на вході продають букети нарцисів, бачили й 
стежки, витоптані поміж квітів. Очевидно, хо-
дили ті ж діти.

Одне слово, квіти є, їх багато, і це справді до-
лина нарцисів, але не така велика, як уявлялося. 

Якщо їхати сюди, то варто завітати ще й у 
Хустський замок, який вражає, хоч і згорів у 
1766 році від влучання блискавки у порохову 
вежу. Із замкової гори, яка височіє над містом, 
відкриваються гарні краєвиди на долину Тиси 
та Ріки. Дорога вгору і вниз забере годину. 

ПРАВИЛО ДВОХ «Б»
Час, напевне, перекусити. Щоправда, на 

вихідні та в святкові дні, коли таких, як ми, ту-
ристів на Закарпатті до біса, зробити це швид-
ко навряд чи вдасться. Заклади переповнені, й 
чекати замовлення треба щонайменше годину. 
Але якщо не «вирубуватися» й замовити дві-
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Відкритий басейн в Береговому

Тамплієри Замок Паланок

Невицький замок

Ще рік тому автори цього графіті радо приїздили до Ужгорода, 
до «бандєровцев»-фошиздов… Москва й Ужгород, до слова, 
міста-побратими :))). Фоткалися, напевне, москвичі на фоні стін 
Невицького замку… Сьогодні їх вже назвали москалями…

Загалом, туристів у Закарпатті на травневі свята було 
предостатньо. Багато російської мови чулося. Після втрати Криму 
у Карпат і Закарпаття з’явився чудовий шанс привабити до себе ще 
більше туристів. І працювати в цьому напрямку є над чим – латати 
дороги, будувати кращі готелі, прибирати вуличну торгівлю, класти 
бруківку на хідниках та вчасно вивозити сміття. 

три однакові страви, то кухарі дадуть раду ва-
шому замовленню швидко. 

Наші рекомендації – це бограч і банош. 
Угорський гострий борщ і кукурудзяна каша, 
перетерта з сиром і заправлена шкварками. Де-
шево, сердито й смачно. Після двох «Б» можна 
ноги в руки – і вперед, у нові цікаві місця. 

ТАМПЛІЄРИ НА ГОРОДІ
На півдорозі з Мукачевого до Ужгорода 

варто звернути праворуч траси до Середньо-
го. Сьогодні частини фундаменту чотирикут-
ної двадцятиметрової башти-донжона місце-
ві селяни використовують як межу для своїх 
городів. А цю фортифікацію орден тамплієрів 
будував ще у ХІІ столітті. То був і митний пост, 
і подекуди й місце стояння невеликих гарнізо-

мові є кілька варіантів назви міста. На сторін-
ці Верховної Ради, а також у словниках назва 
подається як Мукачеве. На сторінці міськради 
місто названо Мукачево, так називають його й 
самі городяни. Колись правопис наказував на-
зивати його Мукачів.

Одне слово, бути на Закарпатті і не зайти 
в Паланок – «злочин» для мандрівника. А от 
саме Мукачеве… Так собі, містечко «на люби-
теля». Нічого особливо, окрім кількох кварта-
лів вочевидь ще чеської міжвоєнної забудови, 
ратуша й римо-католицький костел святого 
Мартина. 

ЧЕРЕЗ ТЕРМИ Й ДО ВИНА
На Закарпатті є кілька термальних джерел. 

Ми відвідали відкритий басейн в Береговому. 
Його зводили в 1960-х роках як частину бази 
для радянських спортсменів. Згодом геологи 
виявили, що вода має цілющі властивості, й 
тепер басейн відвідують не лише спортсмени. 
Цікаво, що донедавна тут тренувалася й збірна 
України з фрістайлу. Чуваки стрибали з двох 
гірок-трамплінів у воду. Нині гірки знесли, а 
радянську рекреаційну споруду трохи підрих-
тували. Принаймні душові й роздягалки тут 
присутні, такий-сякий сервіс на 40 гривень за 
годину налагоджено. 

Басейн наповнюється з гейзера півторакі-
лометрової глибини. Вода (увага!) – кремнієво-
азото-вуглекисло-хлоридно-натрієва. Винищує 
більшість мікробів, тому лякатися масового 
купання не варто. Водичка, до речі, має тем-
пературу біля 50 градусів, але в басейні охоло-
джується до 30-40 градусів. Того дня, коли ми 
занурювалися, було плюс 35. Інтернет, а за ним 
і місцеві, кажуть, що джерела, подібні до закар-
патських, є лише в Угорщині, Новій Зеландії та 
на Камчатці. 

Після купання нас чекала ятка з вином, 
причому не шмурдяком, а справжнім і недо-
рогим. 

Загалом, Береговому – респект. Компактне 
місто, з історією, духом. Видно, що геть при-
кордонне. 

ЗАМОК НЕВІСТОК
Якщо чесно, він сподобався навіть біль-

ше від Паланка. Замок у Мукачевому якийсь 
більш прилизаний, гамірний, розкручено-
туристський, добряче експлуатується бізнесом, 
а Невицький загубився у нетрях, сторожує до-
лину Ужа, непоказний, але водночас грізний. 
Подивишся на його побиті часом стіни і пові-
риш, що замок бачив не одну облогу. 

Його історія починається приблизно у 
XII столітті. Невицький замок мав охороняти 
торговий шлях із угорських володінь до Гали-
ча. Фортифікація постійно переходила з рук у 
руки й занепала у середині XVII століття. 

Як і всі «старувки», Невицький народив про 
себе легенди. Одна з них приписує назві замку 
властивість захищати наречених, невісток від 
лихої долі. Звідси, мовляв, і назва, і відповідно 
паломництво на вихідні дні весільних корте-
жів з Ужгорода. Ми були тут також у неділю, 
але вітер і циклон вочевидь відігнали туристів і 
весілян звідси. Ну й добре – нам дісталося біль-
ше емоцій. Чимось Невицький нагадує Тарака-
нівський форт під Дубном. Як кажуть – «хайлі 
рекомендед». 

нів хрестоносців. Тисячу років тому тамплієри 
отримали право на торгівлю солотвинською 
сіллю. Для охорони «соляного шляху» в Європу 
«храмовники» й звели кілька укріплень на За-
карпатті. Одне з них збереглося в Середньому.

Сьогодні замок-вежа, на жаль, у жалюгід-
ному, недоглянутому стані. Тому будьте обе-
режними, пробираючись усередину та фотка-
ючись на фоні руїн.

ЗАМОК НА СКЕЛІ
Паланок буквально «висить» над Закар-

паттям, його видно за кілька кілометрів на 
під’їзді до Мукачевого. До слова, в українській 

Паланок поєднав кілька архітектурних 
стилів. І це не дивно, бо розбудовували його ті, 
хто почергово володів ним. У ІХ—Х ст. на зам-
ковій горі було дерев’яне укріплення слов’ян, 
кам’яний замок звів угорський король, наступ-
ники запросили укріплювати Паланок італій-
ців – і пішло-поїхало… 

Фортеця мала потрійний захист, і в остан-
ньому (третьому) ярусі розташовувався замок. 
Тут передбачили глибокі підвали в скелях, куди 
могло сховатися населення. Під горою розкину-
лася Паланка – містечко, оточене палями та ро-
вом з водою. У скелі, на якій звели замок, виби-
ли й колодязь, який виходив до водяного рову. 
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Капітан Сімінін – світла пляма темної смуги «Волині»

ДЗЮДО

БАСКЕТБОЛ

СТАБІЛЬНО БОЛЯЧЕ

«ВОЛИНЬ» НЕ ЗДИВУВАЛА – 
УСЬОМЕ ПОСПІЛЬ ПРОГРАЛА

ХОЧЕШ ГРАТИ У «ВОЛИНІ»?
ДЮФШ «Волинь» запрошує майбутніх футбольних 
зірок і їхніх батьків на перегляд тренерами школи. 
Він відбудеться у неділю, 18 травня, об 11.00 на 
стадіоні Східноєвропейського університету, що на 
вулиці Ярощука. Дитячо-юнацька школа «Волині» 
запрошує на цю подію хлопчиків 2007 р.н.

Директор клубної ДЮФШ, у минулому нападник 
«Волині» Андрій Коротаєв розповів, що мета цього 
перегляду – виявити талановитих хлопчиків, які 
хочуть у майбутньому професійно грати у футбол. 

– Зараз ми проводимо попередній перегляд 
для того, щоб легше визначитися із набором 
дітей восени. Найближчої неділі відбудеться така 
перша зустріч.  Наголошу, що заняття в клубній 
школі є безплатними. Отож, запрошую хлопчаків 
на цей перегляд, звертаю увагу батьків, аби 
відповідно одягнули дітей, – сказав Андрій 
Коротаєв. 

Телефони для довідок: 
050-977-70-39, 050-656-91-11.

ЛЮБОМЛЬСЬКЕ ДЗЮДО 
«ВІДДУВАЄТЬСЯ» ЗА 
ВСЮ УКРАЇНУ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

На черговому етапі Кубка Європи, 
який цього разу пройшов у чеському 
місті Тепліце, за збірну України 
виступало й троє волинянок. Честь 
нашої області захищали представниці 
любомльської школи дзюдо.

На турнірі в Чехії розіграли 16 комп-
лектів нагород серед хлопців та дівчат до 
18 років. Серед 442 найкращих дзюдоїстів 
Європи свою нагороду знайшла й наша 
землячка Валентина Шмаль. У ваговій 
категорії 44 кг дівчина виборола «срібло». 
У фінальній сутичці за золоту нагороду 
Валентина програла італійці Мішель Фіо-
ріні за 30 секунд до завершення бою. Іта-
лійка вдало застосувала прийом Харай-
Гоші – підхват стегном під дві ноги.

– Боротися було важко, тому що су-
перниці були фізично сильні. Також за-
важало хвилювання, яке притаманне 
кожному спортсмену. Результатом задо-
волена, але дуже хотілося «золота», – ко-
ментує Валентина.

Одноклубниця Валентини Анна Ку-
харук на змаганнях посіла дев’яте місце, 
Марія Денисюк, вигравши лише одну су-
тичку, залишилася далеко від кадетсько-
го п’єдесталу. 

Після змагань спортсмени залишили-
ся на традиційні дводенні збори. На них 
волинські дзюдоїстки готуються до на-
ступного етапу Кубка Європи, що цими 
вихідними пройде в польському місті 
Бельсько-Бялі. Зазначимо, польський етап 
стане останнім перед Чемпіонатом Євро-
пи, який відбудеться в Афінах у червні. 
Тому в Польщі буде складено остаточні 
списки збірників на першість Європи. За-
раз туди входять двоє волинянок – Анна 
Кухарук та Валентина Шмаль.

УБОЛІВАЄМО ЗА «ЛУЧЕСЬК» ДО ОСТАННЬОГО

Т

ХРОНІКЕР
30-й тур
18 травня, неділя
Чорноморець   –  Карпати  
Севастополь   –  Говерла  
Шахтар  –  Волинь  
Динамо  –  Зоря  
Таврія   –  Іллічівець  
Дніпро   –  Металург Д  
Металіст   –  Ворскла

Павло ФІЛОНЮК

рибуни «Авангарда» печально 
порожні, сумні фанати стежать 
за грою з дерев, балконів та 

дахів навколишніх будинків – такі реалії 
останнього домашнього матчу «Волині» в 
цьому чемпіонаті. Лучани програли сьомий 
матч поспіль і цей антирекорд мають нагоду 
ще раз оновити вже наступної неділі, коли 
гратимуть із «Шахтарем». Місце проведення 
і час матчу до останнього залишаються 
незвіданим для публіки, але цілком ймовірно, 
що новоспечений чемпіон України-2014 
зіграє із «хрестоносцями» у Черкасах. 
Тут команда Луческу відіграла і кубковий 
півфінал із «Славутичем», і останній матч 
чемпіонату із «Зорею». 

Щодо гри «Волині» з «Севастополем», то 
лучани як могли атакували, часто вдаючись до 
індивідуальних дій – походів, ударів з далекої 
відстані, дриблінгу... У старанні забити ко-
манді не відмовити. Але не забили на початку 
матчу й традиційно напомилялися в захисті й 
пропустили від Кузнецова. Інтригу спробував 
повернути румун Матей. Він відібрав м’яча 
ледь не в центрі поля, пройшов до штрафної, 
закрутив фінтами голови двом захисникам і 
невідпорно пробив з 16 метрів – 1:1. Але вже 
у наступній атаці «Севастополь» вийшов упе-
ред. Гошкодеря та Задерецький проспали забіг 
Ковпака на ближню стійку після виконання 
кутового й капітан гостей головою забив – 1:2. 
Часу і сил вдруге зрівняти рахунок у господа-
рів забракло...

Після матчу старший тренер «Волині» Во-
лодимир Дикий вже й не знав, як її коментува-
ти. Пообіцяв тільки, що після чемпіонату бага-
тьох гравців у команді не залишиться... 

Тим часом для багатьох гравців «Волині» 
останній матч чемпіонату наступної неділі не 
означатиме початку відпустки. Відразу чоти-

рьох «хрестоносців» викликають у національні 
збірні. Передусім потрібно похвалити нігерій-
ця Бабатунде, який дістав шанс поїхати на чем-
піонат світу в Бразилії. Його викликано на три 
спаринги збірної Нігерії, за результатами яких 
тренери «суперорлів» визначаться із заявкою 
на мундіаль. А там наш Майкл може зіграти із 
Аргентиною.

Ванче Шиков, майбутнє якого у «Волині» на-
разі під знаком питання, поїде до Відня на това-
риські матчі збірної Македонії проти Камеруна 
та Катару. Двоє «волинян» зіграють і на Мемо-
ріалі пам’яті В. Лобановського. Віталій Принде-
та позмагається у складі збірної України U-21, а 
Дмитра Задерецького викликано до U-20. Наші 
дві збірні зіграють 20-21 травня у цьому турнірі 
з командами Ірану U-20 та Молдови U-21. 

М Команда І В Н П PМ О
1 Шахтар 27 20 2 5 60 - 23 62
2 Дніпро 27 17 5 5 53 - 27 56
3 Металіст 27 15 9 3 53 - 29 54
4 Динамо 27 15 5 7 52 - 32 50
5 Чорноморець 27 12 9 6 30 - 22 45
6 Металург Д 27 12 7 8 44 - 39 43
7 Зоря 27 11 9 7 34 - 27 42
8 Ворскла 27 10 10 7 36 - 37 40
9 Севастополь 27 9 5 13 29 - 43 32

10 Карпати 27 7 10 10 33 - 39 31
11 Іллічівець 27 9 4 14 24 - 33 31
12 ВОЛИНЬ 27 7 6 14 25 - 49 27
13 Говерла 27 7 5 15 26 - 36 26
14 Металург З 28 2 6 20 19 - 54 12
15 Таврія 27 2 4 21 15 - 43 10
16 Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

в Дніпропетровську волиняни перемогли, та у 
цьому турі схема гри кардинально змінилася. 
Втомлений «Лучеськ», якому без різниці було, чи 
з сьомого, чи з восьмого місця виходити в плей-
офф, старався економити сили на Фінал восьми. 

Цим козирем гості скористалися у старто-
вій чверті й забезпечили собі 16-очковий ган-
дикап. Цього було достатньо дніпрянам, щоб 
довести гру за своїм сценарієм.

Хоча всередині матчу «Лучеськ» зумів не 
раз огризнутися. Найбільше настріляли м’ячів 
у складі господарів Дмитро Тихонов (16 очок 
+ 4 передачі) та  Андрій Горбатюк (17 очок). 
Зазначимо, що в останніх з десяти матчів для 
Горбатюка цей став найрезультативнішим.

«СоюзБаскетУголь» – «Лучеськ-
Університет» – 66:57 (15:11, 20:12, 16:24, 15:10)

Згідно з розкладом, лучани першу гру, а як 
потім виявилося, й останню в Фіналі восьми 
зіграли з лідером першого етапу Вищої ліги – 
«СБУ» з Шахтарська.

Без сумніву, волиняни до цього матчу аку-
мулювали всі резервні сили, щоб пробитися 
до півфіналу. Після травми руки відновився 
захисник Едуард Федчук. Вимушена двотиж-
нева перерва позитивно вплинула на гравця. У 
матчі проти БК «СюозБаскетУголь» захисник 
провів 5 очок та 4 передачі, що є хорошим по-
казником для його амплуа.

Під кошиком суперника зіграти на макси-
мумі старалися Дмитро Тихонов та В’ячеслав 
Моторчук. Обоє гравців за показниками очок 
і підбирань оформили дабл-дабл – 15+11 та 
16+11 відповідно.

За грою видно було, що обидві команди 
старалися довести собі та вболівальникам 
життєздатність свого колективу у вишці укра-
їнського баскетболу. В результаті лучани за-
вершили виступи у плей-офф цього сезону, 
щойно розпочавши. Тішить одне: найсильні-
шій команді першого етапу змагань волиняни 
поступилися лише дев’ятьма пунктами.

Прощання з баскетбольною весною
БК «Лучеськ» після повернення з Києва 

зіграє товариську зустріч з командою найкра-
щих студентів Луцького національно технічно-
го Університету.  Матч відбудеться у середу, 21 
травня, в спорткомплексі ЛНТУ. Початок гри 
– 15:00. Цей матч поставить позитивну крапку 
в сезоні, а далі – очікування нового, сподіває-
мося, більш успішного.

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Луцький БК «Лучеськ-Університет» завершив 
виступи у цьогорічному сезоні  Вищої ліги. І, 
зважаючи на фінансові труднощі та щільний 
графік другого кола регулярного чемпіонату, 
попадання у Вісімку кращих для команди 
Дмитра Чайковського – вже хороший результат.

«Лучеськ-Університет» – «Дніпро-
ДВУФК» – 66:85 (11:27, 20:22, 20:15, 15:21)

Останній домашній матч регулярного чемпі-
онату «Лучеськ» провів з «Дніпром». Виїзну гру 
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АНЕКДОТИ

КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

о розповідати людині, яка запитує про 
Хрестовоздвиженську церкву в Луцьку, 
святиню УПЦ КП? Цей храм має у своїй 

історії кілька цікавих фактів. У радянський період 
церква не діяла. У квітні 1957 року тут відкрили 
планетарій, перший в західних областях 
Радянської України. Це було популярне 
місце: сюди водили як екскурсії з навчальних 
закладів міста, так і самі мешканці приходили 
на сеанси й лекції з астрономії. Тут можна 
було дізнатися про рух Землі, її супутника, про 
видимий рух Сонця, планет тощо.

Насправді з самого початку церква була 
в кілька разів більшою за те, що від неї 
залишилося тепер. Адже це був центр 
православного населення міста. Тут же діяло 
релігійно-просвітницьке Луцьке братство. 
Проте в XVIII столітті храм занепав, а з початку 
ХІХ століття не раз потерпав від пожеж. 
Що не зруйнувалося саме, те розібрали на 
будівельний матеріал в 1860-х роках. Цікаво, 
що остаточне руйнування церкви зупинив 
лише генерал-губернатор Микола Анненков, 
який тоді перебував у місті і вважав таке 

ставлення до давнього храму неподобством.
Третій факт: свого часу в цій церкві 
була єврейська крамничка, а територію 
навколо використовували як єврейський 
ринок. Тодішнє православне духовенство 
фактично визнало, що не може нічого 
вдіяти зі збереженням храму, тому укладало 
різні договори – то про оренду, то про 
розбирання давньої церкви. Власником 
крамнички був Аврум Сорока. Він же 
потім розібрав частину храму за згодою 
духовенства.

Щ

Витверезники та наркодиспан-
сери Донецької області закликали 
ополченців ДНР повернутися в міс-
ця постійної дислокації.

  
Московські реалії.
Сьогодні на Болотній площі до 

мене підійшов поліцейський і пе-
ревірив документи. Дивно. Адже я 
лишень грабував перехожого, а не 
брав участь у мітингу опозиції.

  
23% росіян дотепер живуть без 

каналізації, тому ка...ти вони хо-
дять в інтернет. 

  
— А в Харкові референдум про-

водити не будуть.
— Немає бюлетенів?
— Немає дурних.

  
У вас іще є хліб у магазинах, 

ходить транспорт і не стріляють на 
вулицях? Визволителі від «банде-
рівської чуми» вже виїжджають!

  
На весіллі у Дніпропетровську 

молодятам подарували трьох сепа-
ратистів.

  
Щоб улітку на пляжі мати гар-

ний вигляд, Люся ще з зими почала 
відгодовувати свою найкращу по-
другу Оксану.

  
Для того щоб хоч якось урізно-

манітнити новини на російському 
«Пєрвом каналє», ведуча Катерина 
Андрєєва зробила собі проділ на 
інший бік.

  
Пояснювальна записка: «Я не 

прийшов на роботу, бо не захотів. 
Захочу – і завтра не прийду».

  
У кожного, хто три години по-

спіль дивиться канал «Россія24», 
на ногах автоматично виростають 
лапті.
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АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 16 - 22 ТРАВНЯ

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

ОВЕН (21.03–20.04)
Анатолій Коцура (28 березня 1961 р.) 

Виявляться вдалими сімейні зустрічі, громад-
ські свята, показ досягнень, приваблювання 
інших до себе і реклама. Намагайтеся від-
мовитися від авантюрних угод і ризикованих 
заходів, адже можуть виникнути складнощі з 
отриманням коштів. Звернетеся по допомогу 
до керівника, щоб врегулювати питання.

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

Збитково витрачати гроші на предмети роз-
коші й задоволення. Однак тиждень доречний 
для купівлі нового зручного бізнесу, зміни 
іміджу, зачіски, вус. Намагайтеся нікого не зви-
нувачувати, якщо не хочете, щоб у найближчо-
му майбутньому звинуватили вас.

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

Традиційно приділите увагу колективній ро-
боті та організаційній діяльності. Доведеться 
зібрати навколо себе якомога більше однодум-
ців, адже останнім часом їхні благенькі ряди 
геть поріділи. Не варто доводити свою правоту 
до останнього патрона, поводьтеся стримано 
і спокійно. На ніч почитайте щось класичне 
антифашистське, аби запобігти безсонню.

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

Корвалол зміните на футбол. Час уже роз-
важити спраглу душу улюбленим видовищем. 
І хлібом. Доведеться більше руйнувати, а не 
будувати. Здолавши гідру підступності, візьме-
теся вкотре зводити нову хату добросусідства. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Адам Мартинюк (16 серпня 1950 р.)

Подивившись на навколишній краєвид 
очманілими очима, дійдете висновку, що це не 
рідні краї, а обіцянки з телевізора виявилися 
пророчими. Заснете ще надовго, але світло 
променів ранкового сонця не розв’яже усіх 
ваших проблем. Здається, час здавати іллічів.

ДІВА (24.08–23.09)
Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)

Ніхто й не попросить пояснювати, що це було. 
Ваші проблеми такі дрібязкові у часи великих 
перемін. Щоб зберегти обличчя, остерігайте-
ся отримати щигля чи п’явку від «залізного 
кулака». Ситуація врегулюється сама собою, 
вам пасуватиме традиційна мовчанка. Цікаво, 
як пояснять ваші вибрики друзі вдома? 

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Петро Шпига (30 вересня 1970 р.)

Доведеться боротися за справедливість, щоб 
зберегти свій авторитет. У другій половині тиж-
ня партнери потребуватимуть звіту про ваші 
дії. Не варто нічого робити абияк, адже можете 
багато втратити. Патрон може приголомшити 
вас залагодженням своїх фінансових проблем.

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

Повертатися у рідні пенати – не ліс рубати. 
Доведеться змінити підхід до звичної робо-
ти, щоби поліпшити фінансовий результат. 
Намагатиметеся аналізувати статистику, щоб 
уникнути помилок. Не варто ігнорувати пора-
ди колег. Турбуватиметеся про оздоровлення 
організму і позбавлення від шкідливих звичок.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)
Ігор Непалиться (10 грудня 1972 р.)

Ще не вистиг ваш слід у місті, а вже «плачі 
Ярославни» завелися. Але ж не «всьо про-
пало», чи не так? Тиждень буде таким же 
цікавим, як дотепер. Моря не бачити, на фут-
бол не ходити, лижі сховати. Робота, робота, 
робота... Почуття гумору буде в нормі.  

КОЗОРІГ (22.12–20.01)
Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)

Імовірний великий прибуток від посеред-
ницької діяльності. Отримані кошти варто 
вкласти в інвестування власного проекту. Зу-
стрічі з давніми любими друзями принесуть 
багато позитивних вражень і допоможуть 
відволіктися від побутових проблем.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Доведеться більше часу приділити своїй 
зовнішності, зачісці, костюмам. Вам запропо-
нують вигідні умови, що допоможе збільшити 
прибуток. У другій половині тижня намагай-
теся сконцентруватися на одній важливій 
меті, не женіться за раком, лебедем і щукою. 
Вечори тепер присвячуватимете спілкуванню 
з однодумцями й мозковим штурмам.

РИБИ (20.02–20.03)
Петро Саганюк (8 березня 1950 р.)

Час братися за планування й усунення недо-
ліків у роботі, адже час «Х» майже на носі. 
Ймовірний шантаж переможців, не показуйте 
слабинку, навпаки – будьте традиційно жор-
стким в ухваленні рішень. Висока ймовірність 
пригадати, чи є у вас хобі. 

ВИБЕРИ МЕНЕ: МІНІМАЛІСТИЧНІ 
ПОСТЕРИ УКРАЇНСЬКИХ 
КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ
Президентська гонка в Україні 
набирає обертів і з кожним днем 
стає все феєричнішою: кандидати все 
частіше вдаються до чорних методів 
боротьби, а виборців ще більше дратує 
політична реклама, яка увірвалась у 
нашу буденність. Дизайнер з Вінниці, 
Ігор Чепугов, вирішив підійти до цього 
питання з іншої сторони, і створив 
серію мінімалістичних постерів для 
кожного з кандидатів.
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