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ПОБОЇ – ЦЕ НЕ ЛЮБОВ. 
ПОБОЇ – ЦЕ СТАТТЯ ККУ

«Б’є – не означає любить. Б’є –  значить, ст. 115, 116 
Кримінального Кодексу України» – гасло (чи одне з гасел) 
останньої міжнародної інформаційно-просвітницької 
кампанії «16 днів проти гендерного насильства», що 
тривала в Україні й світі в листопаді-грудні 
минулого року. 

НОВІ ПРАВИЛА ГРИ 
ДЛЯ МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

2015 рік для малого та 
середнього бізнесу України 
почався з податкових змін. Поки 
що їх переваги та недоліки 
лише вивчають. Фіскальні 
служби, як і підприємці, лише 
навчаються працювати за 
новими правилами. Ймовірно, 
в законодавство, враховуючи 
пропозиції громадськості, 
внесуть зміни. А поки що 
підприємці вивчають нові 
правила. Хоча, за великим 
рахунком, їм не звикати. 

стор. 10

КОМУНАЛКА ВГОЛОСФІНАНСИ

ЕКОНОМІЯ МАЄ 
БУТИ ЕКОНОМНОЮ

стор. 7

• НОВИНИ • ПОЛІТИКА • ІНТЕРВ’Ю • КОМЕНТАРІ • ФАКТИ • КОМУНАЛКА • СПОРТ • ЗІРКИ • НОВИНИ • ПОЛІТИКА • ІНТЕРВ’Ю • КОМЕНТАРІ • ФАКТИ • КОМУНАЛКА • СПОРТ •
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ
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Коли українцям говорять, що вони мають економити, 
нас це відверто дратує. Одне питання – як далі 
економити, зважаючи на рівень заробітних плат, падіння 
гривні та ріст цін на прилавках? З чого ще економити, 
якщо ми й так часто відмовляємо собі у багатьох 
задоволеннях? 

РУСЛАН ЧУГАЙ: 
«У ТВОРЧОСТІ 
ВАЖЛИВА 
ІМПРОВІЗАЦІЯ. 
БО ВСЕ НАШЕ ЖИТТЯ 
– ТО СУЦІЛЬНИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТ»
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Я

ЄДИНА ДЕРЖАВА – ЄДИНА ЦЕРКВА
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СЛАВА ГЕРОЯМ

Волинських героїв зустрічали їх рідні та близькі

ПРОТИСТОЯННЯ

БІЙЦІ РОТИ «СВІТЯЗЬ» 
ПОВЕРНУЛИСЯ ДОДОМУ ПІСЛЯ 
ОТОЧЕННЯ У ВУГЛЕГІРСЬКУ 

БАНК «НАДРА» – 
НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ  

БОРГИ ВОЛИНЯН 
ЗА ГАЗ – ПОНАД 
80 МІЛЬЙОНІВ 
З початком опалювального сезону загальна 
заборгованість побутових споживачів газу у 
Волинській області збільшилася на 20,8 мільйона 
гривень і станом на 1 січня 2015 року становила 
80 мільйонів гривень.

 Несвоєчасність розрахунків за газ у волинян 
почастішала після підвищення ціни в минулому році 
і зниження соціального нормативу споживання газу 
для отримувачів субсидій. Так виникає загроза фінан-
совій стабільності ПАТ «Волиньгаз», який за рахунок 
своїх доходів забезпечує безперебійне газопостачання 
всієї Волинської області.

ПАТ «Волиньгаз» непросто боротися з непла-
тежами, які постійно зростають, через прогалини у 
законодавстві. Так, в «Правилах надання населенню 
послуг з газопостачання» передбачено застосування 
до боржників неустойки (пені) у випадку простроче-
ної оплати за газ. Однак розмір і порядок нарахуван-
ня пені на законодавчому рівні не визначені. Таким 
чином компанія позбавлена дієвих методів впливу на 
недобросовісних споживачів її послуг.

«На сьогодні єдиний спосіб для припинення 
збільшення заборгованості – відключення боржників. 
Але деякі клієнти не поспішають гасити борги навіть 
після відключення, і питання несплати доводиться 
залагоджувати через суд, що теж не завжди ефектив-
но. Тільки ведення простої і оперативної системи на-
рахування штрафних санкцій дозволило б підвищити 
платіжну дисципліну серед споживачів», – пояснює 
заступник голови правління ПАТ «Волиньгаз» з об-
ліку і постачання газу Андрій Карпомиз.

В області найбільші борги за природний газ нако-
пичили жителі Луцька і Луцького районів – 26,6 і 14,5 
мільйонів гривень відповідно. Відсутність важелів 
впливу в газопостачальних підприємств на платіжну 
дисципліну в умовах зростання вартості газу при-
зведе до подальшого погіршення ситуації в газовому 
секторі держави.

ФІРТАШНУВСЯ 

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

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

Вартість передплати вказана 
без урахування послуг 
поштового зв’язку

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

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

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

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

Передплатний Передплатний 
індекс –індекс –

4983149831

БЛАКИТНЕ ПАЛИВО

В

Національний банк 5 лютого 
2015 року визнав «Надра 
Банк» неплатоспроможним 
і призначив тимчасову 
адміністрацію Фонду 
гарантування вкладів 
фізичних осіб, пише 
«Економічна правда». 

Як зазначається, основна 
причина віднесення ПАТ «КБ 
«НАДРА» до категорії неплато-
спроможних – недокапіталізація 
банку відповідно до вимог стрес-
тестування та неприведення ді-
яльності у відповідність до ви-
мог законодавства України.

Національний банк наголо-
шує, що 99% всіх вкладників 
ПАТ «КБ «НАДРА» мають вкла-
ди в межах гарантованої Фондом 
гарантування вкладів фізичних 
осіб суми 200 тисяч гривень, 
отже, вони отримають свої вкла-
ди в повному обсязі.

Частина клієнтів зі значними 
обсягами вкладів (близько 1% 

від усіх вкладників) отримають 
свої вклади лише в межах суми, 
гарантованої Фондом.

«Загальний обсяг усіх ви-
плат вкладникам ПАТ «КБ «Над-
ра» становитиме понад 3,6 млрд 
гривень», – повідомляє прес-
служба.

Банк «Надра» входить до 
складу Group DF, яка належить 

Дмитру Фірташу. За активами, 
за підсумком 2014 року, банк 
входив до категорії найбільших і 
посідав у рейтингу 11 місце.

Як повідомлялося, Націо-
нальний банк у 2014 році ви-
знав неплатоспроможними 33 
банки, і ще три банки стали не-
платоспроможними у січні цього 
року.

Ці банки виводяться з рин-
ку Фондом гарантування, який 
здійснює їх тимчасову адміні-
страцію та ліквідацію.

Водночас перший заступник 
голови НБУ Олександр Писарук 
зазначив, що вивести банк з рин-
ку як неплатоспроможний треба 
було ще в 2008 році.

«Банк «Надра» мав потра-
пити під ліквідацію ще в 2008 
році. Він був нежиттєздатним 
увесь цей час. Акціонер нама-
гався його підтримувати. Але 
він просто йому дістався таким. 
Це банк, який не потрібно було 
залишати на ринку», – сказав 
Писарук.

За його словами, усі міжна-
родні організації, у тому числі 
МВФ, починаючи з 2009 року, 
рекомендували віднести банк до 
категорії неплатоспроможних і 
ліквідувати його.

«Але на це не було політич-
ної волі», – зазначив заступник 
голови НБУ.

олинські бійці роти «Світязь» 5 
лютого повернулися до Луцька. 
Вони брали участь в боях у 

місті Вуглегірську та зуміли прорвати 
кільце бойовиків і вийшли у повному 
складі. Троє бійців отримали осколкові 
поранення, повідомляє прес-служба 
УМВС області.

Біля обласного управління МВС їх чека-
ли рідні, близькі, колеги та небайдужі луча-
ни. На честь повернення добровольців у цен-
трі Луцька грав оркестр військової частини 
№1141 Національної гвардії України. Луцьк 
своїх героїв зустрічав із хлібом-сіллю, щи-
рими словами, сльозами радості та квітами, 
оплесками та вигуками «Слава Україні! – Ге-
роям Слава!». 

– Дивлюся на хлопців – і згадую той 
червень, коли народився спецпідрозділ 
«Світязь». За цей недовгий час хлопці стали 
справжніми героями. Я дякую їм за те, що у 
нас на Волині є такі патріоти, які готові за-
хищати свою землю, рідну державу, – зазна-
чив начальник УМВС у Волинській області 
Петро Шпига.

У Вуглегірську «Світязь» три дні не зда-
вав позиції і фактично утримував місто. Ба-
зувалися бійці в тамтешньому інтернаті.

«Практично все наше майно знищено, що 
там залишилося. На собі ми винесли тільки 
зброю та боєкомплект. Атакували нас два ба-

тальйони – а це мінімум 300 осіб, танки, бро-
ньовані машини. Нас було до сорока – наша 
рота і ще 33 артилеристи», – каже боєць ба-
тальйону «Світязь» Сергій Зиза.

Командир роти «Світязь» майор міліції 
Олександр Фацевич розповів, що вийти з во-
рожої блокади вдалося 31 січня: 

– Ми тримали оборону разом із шостою 
протитанковою батареєю окремого дивізіо-

ну з міста Бердичева близько трьох діб. На-
водили артилерійський вогонь на себе, я да-
вав координати ворожої техніки. Працювали 
злагодженою командою, без будь-якої паніки 
разом із підрозділами Збройних сил України. 
Наш успіх у цій операції – це той зразковий 
приклад правильної, чіткої координованої та 
злагодженої взаємодії армії та батальйонів 
МВС.
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ВЕЗУТЬ 
ІЗ СОБОЮ СНІД
На Волині зафіксували випадки захворювання на ВІЛ/
СНІД серед вимушених переселенців. Ідеться про 
людей, що приїхали в регіон з Криму та Донбасу.

За словами головного лікаря Волинського обласно-
го центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олени 
Макаренко, у зв’язку з напруженою ситуацією в держа-
ві медики очікують погіршення ситуації з розповсю-
дженням ВІЛ-інфекції в цілому та на території Волині.

«Усе частіше ВІЛ-інфіковані громадяни потрапля-
ють до закладів пенітенціарної системи. Річ у тому, що 
зростають міграційні проблеми», – зауважує лікар.

Як пояснила пані Макаренко, станом на 2015 рік 
на обліку в їхньому центрі перебувають переселенці з 
Криму та Донбасу. І більшість із таких пацієнтів ха-
рактеризуються як такі, що становлять соціальну не-
безпеку. 

Нині на Волині живе майже дві з половиною тися-
чі ВІЛ-інфікованих осіб. Втім точну їх кількість вста-
новити неможливо, оскільки споживачі ін’єкційних 
наркотиків стають на облік вкрай неохоче. До слова,  
під медичним наглядом наразі перебуває майже 1800 
ВІЛ-інфікованих волинян.

БЛАГОДІЙНА 
БАНДЕРОЛЬ НА ФРОНТ
Всеукраїнський фонд «Серце до серця» 
продовжує благодійну акцію «Бандероль на 
фронт». Усіх небайдужих закликають долучитися 
до збору продуктів та речей, потрібних бійцям на 
сході. 

Станом на 5 лютого зібрано близько трьох тонн 
харчів, а також теплий одяг та мобільні пристрої. На-
ступний етап акції триватиме до 1 березня. 

Актуальні потреби військових: берці, камуфляжна 
форма, теплі рукавиці з пальцями, білизна спідня та 
термо, шапки теплі (чорні та зелені), тактичні окуляри 
на шолом, тактичні рукавиці з пальцями, шкарпетки 
теплі й прості, термоси, ліхтарі прості та на шолом, 
батарейки пальчикові та пальчикові тоненькі, зарядки 
на сонячних батареях, чоботи, сніготопи, мобільні те-
лефони (дешеві), ваучери (поповнення рахунків), рюк-
заки камуфляжні, піддупники з резинками, консерви, 
макарони, кава, цигарки, солодощі, мікс сухофруктів у 
пакетиках,  мультивітамінні комплекси.

Місця збору гуманітарної допомоги в Луцьку: бі-
бліотека №10 для дорослих (Київський майдан, 13), 
Волинська обласна профспілкова бібліотека ім. Фуріва 
(просп. Молоді, 4), Центральна міська бібліотеки для 
дітей (просп. Президента Грушевського, 1), головний 
корпус Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки (просп. Волі,13), Б-корпус 
Луцького національного технічного університету (вул. 
Львівська, 75). На території Волинської області благо-
дійну допомогу прийматимуть в усіх міських та район-
них бібліотеках. 

По додаткову інформацію можна звертатися до 
регіонального представника фонду «Серце до серця» у 
Волинській області Богдана Іщука за телефоном (099) 
631-88-24.

З МИРУ ПО НИТЦІ

ПІД ПРИЦІЛОМ

МЕРА ЗНОВУ ПОТЯГЛИ ДО СУДУМЕРА ЗНОВУ ПОТЯГЛИ ДО СУДУ
НЕБЕЗПЕКА

М

ОБІЦЯНКИ НА ШКОЛИ І ДИТСАДКИ 
– 27 МІЛЬЙОНІВ

іського голову Луцька Миколу 
Романюка звинуватили в утисках 
прав депутатів. Як стверджують 

обранці громади, протиправні дії 
зашкодили лучанам у приватизації їхніх 
помешкань.

Розгляд адміністративного позову депу-
тата Луцької міської ради Романа Бондарука 
до луцького міського голови відбувся 10 лю-
того в Луцькому міськрайонному суді. 

Зі слів депутата, він звернувся до суду, 
бо Микола Романюк не включив його проект 
рішення на розгляд чергової сесії, отож, він 
хоче, щоб мер більше не чинив незаконних 
дій, які утискають права обранців громади.

«Я звернувся в суд, аби Романюк у по-
дальшому не міг цим зловживати, бо таким 
чином можна блокувати проект рішення 
будь-якого депутата. Справді, проект рішен-
ня можна зняти, але це відбувається під час 
розгляду порядку денного, коли є якісь за-
уваження від управлінь, втім це відбувається 
суто шляхом голосування. Наголошу, що мій 
проект рішення стосувався того, аби переда-
ти в міську комунальну власність будинок-
гуртожиток на вулиці Братковського, 31. Це 
дозволило б мешканцям безплатно привати-
зувати свої квартири», – пояснив Роман Бон-
дарук у коментарі «Волинським новинам».

Депутат розповідає, що, згідно із про-
цедурою, усе мало відбутися так: за 14 днів, 
не пізніше, депутат подає проект рішення й 
представляє три документи (проект рішення, 
пояснювальна записка й мета, усе це подаєть-
ся в друкованому і електронному варіантах). 
Далі проект рішення включають у список пи-
тань порядку денного, й їх розглядають про-
фільні комісії.

«Він не мав права не включати мій проект 
рішення на розгляд сесії. На його думку, це 
зробив тому, що, мовляв, бракувало якихось 

там документів, які підтверджують статус 
будинку тощо. Зауважу, що секретар Луцької 
міської ради Сергій Григоренко, який відпо-
відає за формування порядку денного, під 
час засідання профільної комісії Луцькради 
доповів, що я подав усі необхідні документи 
в належні строки. Я готував проект рішен-
ня ще й тому, що у мене було доручення від 
мешканців. Від Волинської області я входив у 
всеукраїнську групу забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків. Те, 
що обговорювали на парламентських слу-
ханнях, я й намагався реалізувати», – наголо-
шує депутат.

Бондарук каже, що звернувся в прокура-
туру, втім правоохоронці не знайшли пору-
шень, мовляв, депутат під час сесійного за-
сідання пропонував включити питання щодо 

будинку-гуртожитку, що дало змогу реалізу-
вати свої права.

«Справді, я вносив пропозицію включи-
ти мій проект рішення у порядок денний, але 
він не пройшов комісії, обговорення, і його 
не підтримали. Окрім того, позицію мера під-
тримали певні групи депутатів. Я вважаю, що 
він так вчинив із особистих причин», – роз-
повідає депутат.

Аби висловити свою позицію з цього при-
воду, ні міський голова, ні його представник 
не з’явилися на судове засідання. Тому роз-
гляд справи перенесли на 17 лютого.

Зі слів Бондарука, процес приватизації 
все ж триває, і з 30 квартир приватизували 
вже 8. Втім, каже депутат, без прийняття у 
комунальну власність будинку мешканцям 
доводиться платити підприємству за одну 
довідку 8-10 тисяч гривень.

У нинішньому році 27 
мільйонів гривень скерують 
на зміцнення матеріально-
технічної бази навчальних 
закладів Луцька. У планах – 
замінити усі вікна в ігрових 
кімнатах дошкільних 
навчальних закладів.

На цьому 10 лютого наголо-
сив міський голова Микола Рома-
нюк під час оперативної наради. 

«Один з пріоритетних на-
прямків роботи міської ради – 
дошкільні навчальні заклади та 
школи. Адже діти – наше май-
бутнє», – зауважив він.

Чимало робіт здійснено й ми-
нулого року, кажуть у мерії. Так, 
завершено ремонт навчально-
реабілітаційного центру. Зокрема, 
там замінено комунікації, вікна. 

«Тепер діткам тепло та ком-
фортно навчатися там. Замінено 
вікна й в усіх шкільних спортза-
лах та актових залах», – зазначив 
Микола Романюк.

За його словами, продовжу-
ватимуться роботи у дитячих 
садочках щодо переходу з газо-
вих на електроплити, у планах 
– закупити побутову техніку. 
Значну суму коштів виділяють 

на проведення відповідних робіт 
у школах № 24 та 26. В останній 
здійснюватимуть ремонт басей-
ну, а у школі № 24 відремонту-
ють спортзал, що дасть можли-
вість організовувати змагання 
обласного рівня. Також плану-
ють завершити ремонт спорт-
залу у школі № 9. Окрім цього, 
в багатьох ДНЗ та школах міста 
здійснюватимуть заміну мереж 
водопостачання та сантехніку.

Міський голова наголосив 
керівникам структурних під-
розділів на потребі складання 
графіку здачі цих об’єктів в екс-
плуатацію.

Також Микола Романюк дав 
доручення керівнику департа-
менту ЖКГ Івану Кубіцькому 
підготувати проект рішення 
щодо переліку вулиць та дво-
рів, які планують відремонтува-
ти цього року, наголосивши на 
першочерговому включенні тих 
об’єктів, що не вдалося відре-
монтувати минулого року.
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НАБОЛІЛЕ 

ВІД РОМАНЮКА ХОЧУТЬ 
ПОДВИГУ КЛИЧКА 

ОБРАЛИ НОВОГО 
ГЕНПРОКУРОРА
Верховна Рада України дала згоду на звільнення 
генпрокурора Віталія Яреми. Його місце посів 
Віктор Шокін, кандидатуру якого запропонував 
президент Петро Порошенко. 

За звільнення Яреми проголосував 291 народний 
депутат, пише «Українська правда».

Екс-прокурор сам написав заяву про відставку, 
і Порошенко її задовольнив. Разом з Яремою із ГПУ 
йдуть його соратники і заступники Олег Заліско, Олег 
Бачун та Анатолій Даниленко. Водночас, як повідо-
мляє «Центр протидії корупції», заяву Яреми не під-
писали четверо волинян: «народнофронтівець» Юрій 
Савчук та члени депутатської групи «Воля народу» 
Ігор Єремеєв, Степан Івахів та Сергій Мартиняк. Під-
писалися за відставку лише «народнофронтівці» Ігор 
Гузь та Ігор Лапін.

Кандидатуру Віктора Шокіна на місці генпроку-
рора одобрили 318 нардепів. Новому генеральному 
прокурору 62 роки. З 1998 до 2001 Шокін працював 
слідчим з розслідування особливо важливих справ 
Генпрокуратури. 

На цій посаді у 2003 році він відкрив кримінальну 
справу проти генерала Пукача, якого обвинувачували 
у вбивстві Георгія Гонгадзе, а у 2005 році розпочав слід-
ство проти Бориса Колеснікова, Євгена Кушнарьова та 
Ігоря Коломойського. З липня 2002 року Шокін працю-
вав на посаді заступника генпрокурора.

Під час виступу перед голосуванням Шокін пообі-
цяв довести до кінця всі гучні справи, зокрема щодо 
подій на Майдані та проти чиновників влади режиму 
Януковича. Також що поверне всі кошти, викрадені 
за часів попереднього режиму. Запевнив новий Генп-
рокурор, що буде боротися з виявами сепаратизму та 
тероризму. Він також додав, що усіх співробітників 
прокуратури, які не пройдуть закону про очищення 
влади, буде терміново звільнено.

БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ 
ТОРКНЕТЬСЯ 
НЕ ВСІХ УКРАЇНЦІВ

Попри очікуване рішення ЄС про безвізовий ре-
жим для громадян України, на практиці посольствам 
та консульствам шенгенських країн певний час дове-
деться видавати візи українцям.

З такою заявою виступив на прес-конференції 
в Києві посол Польщі в Україні Генрик Літвін, пише 
«Економічна правда».

«Побутує така думка в суспільстві, що рішення про 
безвізовий режим означає повну лібералізацію руху. 
На жаль, це не так», – зазначив він.

Посол нагадав, що безвізовий режим поширюва-
тиметься лише на власників біометричних паспортів, а 
також лише на короткострокові поїздки і не поширю-
ватиметься на тих, хто прямує до ЄС з метою працевла-
штування, навчання чи для постійного проживання.

«Тому ми не будемо, принаймні, відразу ліквідо-
вувати наші візові відділи, і навіть при безвізовому 
режимі будемо працювати деякий час», - повідомив 
посол.

«Національні візи будуть видавати, як і раніше. 
Громадяни України, у яких не буде біометричного 
паспорта, також будуть вимушені звертатися до кон-
сульств по візи», – зазначив Генрік Літвін. За минулий 
рік Польща видала заявникам з України 833 тисячі віз, 
277 тисяч з яких – національні (з дозволом на тривале 
перебування у Польщі).

За підсумками 2014 року Польща, попри конфлікт 
на Сході, зберегла минулорічну частку відмов (1,8% се-
ред шенгенських віз). Найменший шанс отримати від-
мову – у заявників, що подаються в Києві.

Наразі в Україні працює шість консульських уста-
нов Польщі – в Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Одесі 
та в Харкові. Ще два генконсульства – в Севастополі 
та Донецьку – Варшаві довелося закрити через анексію 
Криму та вторгнення РФ до України.

РОТАЦІЇ

ІНТЕГРАЦІЯ 

Тетяна ГРІШИНА 

еревізники Луцька бажають 
підвищити тариф на 
перевезення в маршрутках 

до 3-4 гривень. Свою ініціативу вони 
аргументують тим, що протягом 
року в рази збільшилися витрати на 
пальне та оплату запасних частин 
для автомобілів. Нинішній тариф 
в 2,5-3 гривні не покриває навіть 
нагальні потреби, не кажучи вже про 
амортизаційні витрати чи інвестиції в 
розвиток транспортної сфери міста, 
кажуть маршрутники. 

Свої аргументи перевізники вислови-
ли 10 лютого під час зустрічі з міським 
головою Миколою Романюком. Вони 
просять мера зробити «подвиг» мера 
Києва Віталія Кличка та лобіювати не 
політичний, а економічний тариф. 

Востаннє ціну на перевезення 
міська влада переглядала у травні 2014 
року. Зі слів заступника луцького міського 
голови Тараса Яковлева, тоді мерія врахову-
вала в основному ціну на дизпаливо, яка на 
той момент становила 13,9 грн. На сьогодні 
ціна ДП – 17,8 грн. 

Тоді ухвалили рішення встановити гра-
ничну ціну на проїзд у маршрутках в розмірі 
2,5 гривень. Для окремих шести маршрутів 
граничну межу підвищили до 3 гривень, 
оскільки маршрути мають більшу протяж-
ність. Наприклад, курсують до приміських 
сіл Зміїнець, Липини, Гірка Полонка.

У травні 2014-го, ці перевізники на кіль-
ка днів встановили ціну в 3 гривні, втім, оче-
видно, пасажири такий пасаж не оцінили. 
Зрештою перевізники знизили ціну до 2,5 
гривень. Втім під кінець 2014 року більшість 
маршрутників таки встановили максималь-
ний тариф. 

ПЕРЕВІЗНИКИ: «МИ ПРОСТО 
ЗУПИНИМОСЯ»
Нині в Україні лише у трьох містах три-

мається ціна, нижча за 3 гривні. Це Терно-
піль, Івано-Франківськ та Рівне. Втім, як 
зазначають перевізники, прирівнювати ситу-
ацію тут не можна, адже в Луцьку працюють 
автобуси зі стандартом Євро-2.

– Треба віддати належне перевізниками, 
які досі не зривали рейси. Хоча вони працю-
ють в таких умовах, що для оновлення ру-
хомого складу ніхто не зможе купити нових 
автобусів. Ми ще торік ставили питання про 
підняття тарифу до 3 гривень. Його підняли 
до 2,5 в травні. Тоді така ціна не рятувала си-
туації. На сьогодні і 3 гривні її не рятує. Щодо 
витрат на запасні частини, автошини, акуму-
лятори, то лише за рік підйом ціни відбувся в 
два-три рази, – каже голова Асоціації переві-
зників Волині Ігор Семеніхін.

Голова Асоціації зазначає, що за його 
інформацією, вартість дизпального вже 
незабаром буде 21-21,5 гривень, а бензину 
марки А-95 – 23-24 гривні. Поки що марш-
рутники виїжджають старі запаси пального, 
закуплені за нижчою ціною. Втім вони за-
кінчуються. 

Його слова підтверджує перевізник Юрій 
Девіцький. Він зазначає, що відповідно до 

регуляторних документів, підставою для під-
няття тарифу є збільшення ціни на паливо 
хоча б на 10%. Перевізник переконує: про-
тягом року ціна на пальне шість разів під-
німалася на 10%. Тобто протягом цього часу 
можна було би поступово підвищувати ціну. 

Якщо рік тому гуму для колеса маршрут-
ки можна було придбати за 1800 гривень, то 
нині її вартість збільшилася до 3200. Адже 
більшість запчастин – імпортні. 

– Одна форсунка коштує, як і коштува-
ла, 500 доларів. Якщо мені потрібно чотири 
форсунки поміняти, то маю заплатити дві 
тисячі доларів на двигун. І це стосується 
усіх запчастин. Абсолютно всі запчастини 
імпортні зросли в ціні в два-три рази. Тут 
просто говорити немає про що. Ми просто 
зупинимося», – пояснює Девіцький.

Перевізник Олександр Шаміс зазначає, 
що амортизація автобусів досягає 80%, вони 
проїхали вже 800 тисяч кілометрів. Грошей 
для закупівлі нового транспорту при цих та-
рифах немає. Ще один докір до влади з боку 
перевізників – це пільгові перевезення, які 
маршрутникам влада не компенсує. 

А СКІЛЬКИ ПАСАЖИРІВ? 
Традиційно каменем спотикання у ви-

значенні реальної ціни стає підтвердження 
обсягів пасажиропотоку. Мовляв, як мож-
на говорити про реальні витрати, якщо не 
усі пасажири отримують квитки, або ж не 
усі водії їх дають? А тому, незважаючи на 
об’єктивні чинники, як-то підняття вар-
тості пального чи вартості запчастин, го-
ворити про чесний розрахунок не береться 
ніхто.  

Перевізники не приховують, така пробле-
ма є. Втім радять її залагоджувати спільно. 
Зокрема, переконують, що працюватимуть з 
водіями, аби ті видавали квитки, а від паса-
жирів просять вимагати білети. 

Адже це, по-перше, також обов’язок паса-
жира, а по-друге, його можливість отримати 
страхову компенсацію у випадку дорожньо-
транспортної пригоди.  

МЕНШЕ І ДЕШЕВШЕ 
ЧИ КОМФОРТНІШЕ 
І ДОРОЖЧЕ? 
У мерії вже є визначені розрахунки про-

їзду для деяких маршрутів, де провели роз-
рахунки та обстежили пасажиропотік. При 
закладеній рентабельності в розмірі 5%, із 
урахуванням амортизаційних та інші витрат, 
для маршруту №12 ціна мала би становити 
3,04 грн, №2 – 3,02 грн, № 17 – 2,66 грн, № 16 
– 3,10 грн, № 22 – 3,91 грн, № 11 – 2,96, а для 
маршруту № 3 – 2,99. 

Заступник мера Тарас Яковлев бачить два 
виходи із ситуації, яка склалася: або підніма-
ти тариф до економічно обґрунтованого, або 
ж зменшити кількість автомобілів на марш-
рутах, оптимізувавши мережу.

«Я розумію, що лучани звикли до пев-
ного комфорту і що маршрутки їздять з 
періодичністю 3-5 хвилин. Це дуже зручно. 
Нині, певно, ми не будемо робити якихось 
революційних дій. Але в подальшому при 
оголошенні конкурсу зменшуватимемо кіль-
кість автобусів на рейсах. Таким чином мож-
на буде сповільнити ріст тарифу за рахунок 
того, аби збільшити пасажиропотік», – вва-
жає Яковлев.

Ігор Семеніхін зазначає, що людям по-
трібно дати зрозуміти, що якщо грошей під-
тримувати нинішню транспортну модель не-
має, то потрібно або пересідати на тролейбус 
чи ходити пішки, або ж очікувати автобус 
15-20 хвилин. 

*** 
Узгодженню нової ціни на маршрутний 

транспорт передуватимуть громадські об-
говорення, а опісля – засідання виконавчого 
комітету. Не варто ворожити на кавовій гущі, 
аби зрозуміти, що хоча лучани з розумінням 
ставляться до аргументів  перевізників, їх 
споживацька спроможність падає. Та й за-
уважень до перевізників чимало: починаючи 
від культури водіїв і закінчуючи дотриман-
ням графіку руху. А тому міській владі варто 
більше зважати на розвиток дешевшого елек-
тротранспорту. 

П бажають
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ЗІРКОВІ НОВИНИ

ПОНЕДІЛОК
16 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.20 
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.25 Д/с «Сліпа»
13.55, 14.50, 15.50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10, 02.45 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Сімейний бізнес»
22.00 «Гроші»
23.40, 04.30 Т/с «Касл»
00.30 Х/Ф «СУРОГАТИ»
02.00 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 11.05, 12.25 Т/с 
«Сільський романс»
11.00 «Новини. Дайджест»
13.50, 14.20 «Сімейний суд»
15.20, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45 Т/с «Гречанка»
22.35, 04.30 Т/с «Голубка»
00.30 Х/Ф «ЯК 
БОЖЕВІЛЬНИЙ»
02.05 Х/Ф «ЛЮБОВ НА 
АСФАЛЬТІ»
03.45 Д/ф

05.20 Служба розшуку дітей
05.25 М/с «Том і Джері»
06.10, 19.15 Надзвичайні новини
06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
09.25 Х/Ф «СВОЛОТА»
11.25 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12.20, 13.15 Х/Ф «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦЯ ДОЛІ»
14.25, 16.10 Х/Ф «ГІРКО!»
16.45 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.05 Х/Ф ОСКАР-62: «ЛОРЕНС 
АРАВІЙСЬКИЙ»
03.15 Вражаючі сюжети про 
роботу поліції

06.10 У пошуках істини
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя. Кохання, 
перевірене відстанню»
09.40 «Зіркове життя. Заміж за 
іноземця»
10.40, 01.05 Х/Ф «ДАМИ 
ЗАПРОШУЮТЬ КАВАЛЕРІВ»
12.00 Х/Ф «ЗА ДВОМА 
ЗАЙЦЯМИ»
13.35, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
14.35 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.10 «Зіркове життя. Віза на 
щастя»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.55 «Один за всіх»
02.25 Нічний ефір

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.10 Х/Ф «БРАТ І СЕСТРА»
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром
13.20 Вікно в Америку
13.55 Казки Лірника Сашка
14.10 Чоловічий клуб. Бокс
15.05 Чоловічий клуб
15.40 Euronews
15.55 Книга ua
16.25 Т/с «Сержант Рокка»
18.05 Час-Ч
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета (жінки)
04.30 Театральні сезони

06.00 Мультфільми (1)

06.25 «Нове Шалене відео по-

українські»

07.35 Х/Ф «ЧУДОВИСЬКО»

09.30 Т/с «Бігти!»

17.30 «Люстратор 7.62»

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

19.00 Т/с «Слідчий Протасов»

21.30 «ДжеДАІ»

22.00 Х/Ф «БРАТИ ГРІММ»

00.15 Х/Ф «ЕКСПЕРИМЕНТ 

КАРНОЗАВР-2»

02.05 Х/Ф «ЯРОСЛАВ 

МУДРИЙ»

06.00, 03.00 Скарб.ua
06.50 Україна: забута історія
07.40 Англія проти Франції
08.30, 09.20, 04.40 Містична 
Україна
10.10, 18.30 Шукачі скарбів
11.00 Сила життя
11.50, 16.50 Тварини-бійці
12.40, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.30, 14.00, 17.40, 18.10 
Скарби зі звалища
14.20 Будівничі Америки
15.10, 19.20 У пошуках істини
16.00, 20.10 Правила життя
21.00 Сучасні дива
22.40 Синя безодня
23.30 Покер
00.20 СБУ. Спецоперація
03.50 Війна всередині нас

05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.45, 05.30 Події
09.15 Реальна містика
10.00 Т/с «Синя борода»
11.50, 19.45, 03.35 «Говорить 
Україна»
13.00, 15.25, 17.10 Т/с «Слід»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Піти, щоб 
повернутися»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «КІНГ КОНГ»

05.30 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00 Т/с «Татусеві дочки»
09.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
14.15 Х/Ф «МРІЯТИ НЕ 
ШКІДЛИВО»
15.55 Х/Ф «ОЦЕ ЛЮБОВ»
18.00, 01.35 Репортер
18.20, 00.50 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «КРОК ВПЕРЕД: НА 
ВУЛИЦЯХ»
22.55 Х/Ф «ІСТОРІЯ 
ПОПЕЛЮШКИ»
01.40 Служба розшуку дітей
01.45 Х/Ф «ДЙВ»
03.25 Т/с «Пліткарка-5»
04.05 Зона ночі
05.15 25-й кадр

ВІВТОРОК
17 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

12.00, 16.45, 19.30, 00.00 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.25 Д/с «Сліпа»
13.55, 14.50, 15.50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10, 03.35 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Сімейний бізнес»
22.00, 01.10 Х/Ф 
«ПРОПОЗИЦІЯ»
00.20, 04.30 Т/с «Касл»
02.50 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський 
лікар»
14.40 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
22.35 Т/с «Голубка»
00.25 Х/Ф «ДНІ ГРОМУ»
02.20 Х/Ф «СМИРЕННЕ 
КЛАДОВИЩЕ»
03.55 Д/ф
04.30 Т/с «Голубка»

05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

05.40, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

10.00, 03.45 Т/с «У полі зору»

11.40, 13.15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»

14.20, 16.15 Т/с «Опери»

16.45 Т/с «Убивча сила»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Диверсант. Кінець 

війни»

23.20 Х/Ф «СВОЛОТА»
01.10 Х/Ф ОСКАР-57: «МІСТ 
ЧЕРЕЗ РІЧКУ КВАЙ»

05.55, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Зіркове життя. Віза на 
щастя»
09.10 «Зіркове життя. Шлюбні 
рекордсмени»
10.15 «Правила життя. Хімія на 
молоці»
12.15, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.15 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Зіркове життя. Вижити 
після кохання»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00.25 «Один за всіх»
02.05 Х/Ф «ВАС ВИКЛИКАЄ 
ТАЙМИР»
03.30 Нічний ефір

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.30, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.05 Перша студія
11.05, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.30 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Школа Мері Поппінс
14.15 Фольк-music
15.20 Euronews
15.35 Х/Ф «ПО СИГАРЕТИ»
17.30 Д/ф
18.15, 02.20 Новини. Світ
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета (чоловіки)
04.30 Вікно в Америку

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 14.50 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Навігатор»
14.25 Д/п «Квест»
15.50 Д/п «Шоста передача»
16.30, 19.00 Т/с «Слідчий 
Протасов»
21.25 Ліга Чемпіонів. Шахтар 
- Баварія
23.40 Про Лігу Чемпіонів + 
огляд ігрового дня
01.20 Ліга Чемпіонів. ПСЖ - 
Челсі

06.00, 03.00, 05.20 Скарб.ua
06.50 Україна: забута історія
07.40, 14.20 Англія проти 
Франції
08.30, 09.20 Містична Україна
10.10, 18.30 Шукачі скарбів
11.00 Сила життя
11.50 Мегамисливці
12.40, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.30, 14.00, 17.40, 18.10 
Скарби зі звалища
15.10, 19.20 У пошуках істини
16.00, 20.10 Правила життя
16.50 Тварини-бійці
21.00 Сучасні дива
22.40 Синя безодня
23.30, 03.50 Війна всередині 
нас
00.20 СБУ. Спецоперація
04.40 Гордість України

06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с 

«Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»

11.50, 19.45, 02.10, 03.10 

«Говорить Україна»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»

21.00 Т/с «Піти, щоб 

повернутися»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Агент»

05.30 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.50 Репортер
08.05 Т/с «Татусеві дочки»
10.00 Т/с «Щасливі разом»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.05 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «КРОК ВПЕРЕД: 
ЗАПАЛЮВАННЯ»
22.55 Х/Ф «ЩЕ ОДНА ІСТОРІЯ 
ПОПЕЛЮШКИ»
01.55 Х/Ф «ТАМ, ДЕ ЖИВУТЬ 
ЧУДОВИСЬКА»
03.40 Зона ночі
04.40 25-й кадр

КОНЦЕРТ «СКРЯБІНА» 
НЕ СКАСОВУЮТЬ, А 
ПЕРЕНОСЯТЬ У ПАЛАЦ 
СПОРТУ
Ще до трагічної загибелі ідейного лідера групи 

«Скрябін» Кузьми було заплановано концерт 
в київському клубі «Atlas» 27 лютого, повідомляє 
navsi100.com. Організатори його не скасовують, а пе-
реносять на 21 березня в Палац Спорту. Усі квитки, 
придбані раніше, – дійсні. 

З музикантами групи «Скрябін», які були надійним 
тилом Кузьми впродовж багатьох років, виступлять 
колеги Андрія по сцені. Поки залагоджують організа-
ційні питання, остаточний список груп та музикантів 
не оголошують. Квитки на концерт у Палаці Спорту 
надійдуть у продаж з наступного тижня. 

«Кузьма завжди казав, що коли тобі важко, треба 
збиратися разом і підтримувати один одного. Хочеть-
ся притулитися до когось рідного, щоб не бути само-
му в такий час. Тому варто об’єднатися, аби зможемо 
зробити цей концерт незабутнім та допомогти сім’ї 
Андрія!» – кажуть організатори.

ПРИХОДЬКО 
ЗАРОБИТЬ 
У США ГРОШІ 
ДЛЯ ЖЕРТВ 
ТЕРОРИЗМУ 

В УКРАЇНІ
У березні 2015 року укра-

їнська співачка Анаста-
сія Приходько вирушає у 
благодійний концертний 
тур Північною Америкою 
«Songs for peace». Артист-
ка відвідає 9 міст, проведе 

зустрічі з українською діаспорою та українськими сту-
дентами в Гарвардському університеті. Усі зібрані ко-
шти з туру будуть спрямовані на допомогу українцям, 
які постраждали в ході АТО.

Анастасія Приходько каже: «Я їду в США з однією 
думкою і метою – допомогти Україні і українцям, які 
постраждали від рук терористів, і я дуже вдячна укра-
їнській діаспорі в США за організацію туру і бажання 
допомагати Україні. Нині Україна переживає найдра-
матичніший епізод з моменту здобуття Незалежності 
у 1991 році. Дуже хочеться, щоб волелюбні люди Спо-
лучених Штатів Америки знали, що Україна також 
прагне до свободи, демократії, верховенства права і 
самоствердження себе як гідної, сильної Нації – рівної 
серед рівних. Упевнена, що найкраще у мене це вийде 
донести це через мої пісні, які буду співати з великим 
почуттям і любов’ю до моєї країни. Спасибі всім, хто 
нас підтримує».

РУСЛАНА ПРИСВЯТИЛА 
ВІДЕО КУЗЬМІ СКРЯБІНУ
Українська співачка і громадський діяч Руслана Ли-

жичко присвятила своєму другу і брату по сцені Ан-
дрію Кузьменку, який трагічно загинув в автокатастрофі 
2 лютого, відеокліп на пісню «Ти ще відкриєш очі».

Співачка разом з чоловіком Олександром Ксено-
фонтовим за одну ніч написали пісню. Це їхній пер-
ший спільно записаний трек від 90-х років. Руслана та 
Олександр записували вночі пісню, щоб душа Андрія 
відчула, як вони його безмежно люблять і будуть лю-
бити вічно.

Про ідею пісні Руслана каже: «Я побачила картину: 
артист стоїть на сцені, і раптом зникає сценічне світ-
ло (такі технічні накладки часто трапляються). Потім 
світло з’являється, він говорить «Та ось же воно», а це 
вже інше Світло, інший Світ...»

У відеоверсії пісні співачка показала архівні відео, 
на яких вона разом з Кузьмою.

«З ним було пов’язано дуже багато моментів... Я 
маю на увазі не тільки концерти і творчість. Це насам-
перед море незабутнього спілкування. Він забрав час-
тину життя...», – поділилася Руслана.

За матеріалами navsi100.com
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СЕРЕДА
18 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.25 Д/с «Сліпа»
13.55, 14.50, 15.50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10, 03.00 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Українські сенсації»
21.00 «Територія обману. 
Межигір’я»
22.00 «Поверніть мені красу»
23.35, 04.30 Т/с «Касл»
00.25 Х/Ф «ПОРОК НА 
ЕКСПОРТ»
02.10 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський 
лікар»
14.40 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
22.35, 04.30 Т/с «Голубка»
00.25 Х/Ф «ЕЛІЗАБЕТТАУН»
02.30 Х/Ф «А ЖИТТЯ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ»
04.05 Д/с «Великі українці. 
Ярослав Мудрий»

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.00, 03.15 Т/с «У полі зору»
11.40, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.20, 16.15 Т/с «Опери»
16.40 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Д/ф
21.20 Т/с «Диверсант. Кінець 
війни»
23.55 Х/Ф «МИСТЕЦТВО 
ВІЙНИ-2. ЗРАДА»
01.30 Х/Ф «ІДЕАЛЬНЕ 
УБИВСТВО»

06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя. Вижити 
після кохання»
09.50 «Зіркове життя. Зіркові 
вдівці»
10.50 «Моя правда. Серьога. 
Життя під грифом «секретно»
11.45 «Моя правда. Наталя 
Крачковська. 120 кг самотності»
12.40, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.35 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Зіркове життя. Ранній 
шлюб - шлях до щастя»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
02.10 Х/Ф «ВСЕ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОРОГИ»

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15 Про головне
10.10, 16.35, 17.30 Д/ф
10.50 Європейський стадіон 
культури
12.30 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.30 Казки Лірника Сашка
14.40 Хто в домі хазяїн?
15.00, 04.30 Як ваше здоров’я?
15.35 Euronews
16.00 Світло
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
«Мотор» (Запоріжжя. Україна) - 
«Віве Таурон Кельце » (Кельце. 
Польща)
22.00 Слідство. Інфо
22.30 Слово
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «БРАТ І СЕСТРА»

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 14.50, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Навігатор»
14.25 Д/п «Квест»
15.50 Д/п «Шоста передача»
16.30, 19.00 Т/с «Слідчий 
Протасов»
22.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ»
00.00 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ»
01.50 Х/Ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРИЙ»

06.00, 03.00, 05.20 Скарб.ua
06.50 Україна: забута історія
07.40 Будівничі Америки
08.30, 09.20, 23.30, 03.50 
Війна всередині нас
10.10, 18.30 Шукачі скарбів
11.00, 11.50 Сила життя
12.40 Мегамисливці
13.30, 21.50 Шукачі 
неприємностей
14.20 Англія проти Франції
15.10, 19.20 У пошуках істини
16.00, 20.10 Правила життя
16.50, 21.00 Сучасні дива
17.40 Тварини-бійці
22.40 Дикі Гаваї
00.20 СБУ. Спецоперація
04.40 Гордість України

06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с 

«Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»

11.50, 19.45, 02.10, 03.10 

«Говорить Україна»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»

21.00 Т/с «Піти, щоб 

повернутися»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «Агент»

05.30 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.35 Репортер
08.05 Т/с «Татусеві дочки»
10.05, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.50 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «КРОК ВПЕРЕД: 
РЕВОЛЮЦІЯ»
22.55 Х/Ф «СОЛОДКИЙ 
ЛИСТОПАД»
01.40 Служба розшуку дітей
01.45 Т/с «Пліткарка-5»
02.30 Зона ночі
03.40 25-й кадр

ЧЕТВЕР
19 ЛЮТОГО

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.45 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.25 Д/с «Сліпа»
13.55, 14.50, 15.50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Українські сенсації»
21.00 «Зима, що нас змінила. 
Небесна сотня»
22.00 «Право на владу - 2»
00.05, 03.05 Х/Ф «КОХАННЯ 
ЗА ЧАСІВ ЧУМИ»
02.20 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.10 Телемагазин

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.45 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський 
лікар»
14.40 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
22.35, 04.30 Т/с «Голубка»
00.25 Х/Ф «ПЕРЕХРЕСТЯ»
02.10 Х/Ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРИЙ»

05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 03.50 Т/с «У полі зору»
11.45, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.25, 16.15 Т/с «Опери»
16.45 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.20 Т/с «Диверсант. Кінець 
війни»
00.15 Х/Ф «МИСТЕЦТВО 
ВІЙНИ-3. ВІДПЛАТА»
01.45 Х/Ф «НАКАЗАНО 
ЗНИЩИТИ»

07.15, 16.00 «Все буде добре!»
09.10 «Зіркове життя. Ранній 
шлюб - шлях до щастя»
10.10 «Моя правда. Денис 
Рожков. За дружиною, як за 
стіною»
11.00 «Моя правда. Анастасія 
Стоцька. «А мне не больно...»
12.00, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.55 «МастерШеф»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Зіркове життя. Не винна 
я - така роль моя»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого 
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
02.10 Х/Ф «34-Й ШВИДКИЙ»
03.30 Нічний ефір

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.30, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15 Гандбол. Ліга чемпіонів. 
«Мотор» (Запоріжжя. Україна) - 
«Віве Таурон Кельце » (Кельце. 
Польща)
11.05, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.20 Слідство. Інфо
12.45, 22.25 Слово
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Як це?
14.25 Надвечір’я
15.20 Euronews
15.40 Х/Ф «ДАЛЕКО ПО 
СУСІДСТВУ»
17.35 Д/ф
18.15, 02.20 Новини. Світ
20.00 Про головне
22.00 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Телевистава «Задля 
Натуся». 1 с.

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 14.50 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Навігатор»
14.25 Д/п «Квест»
15.50 Д/п «Автоентузіасти»
16.30 Х/Ф «КУРС НА 
ЗІТКНЕННЯ»
19.00 Х/Ф «ПІДВОДНІ КАМНІ»
21.30 «Буде бій». Всесвітня 
серія Боксу WSB: Rassian BT 
(Росія) - Otamans (Україна)
00.10 Х/Ф «КАРНОЗАВР-3»
02.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

06.00, 03.00, 05.20 Скарб.ua
06.50 Україна: забута історія
07.40 Туберкульоз: біла смерть
08.30, 09.20, 23.30, 03.50 
Війна всередині нас
10.10, 18.30 Шукачі скарбів
11.00, 11.50 Таємнича Африка
12.40 Тварини-бійці
13.30, 21.50 Шукачі 
неприємностей
14.20 Англія проти Франції
15.10, 19.20 У пошуках істини
16.00, 20.10 Правила життя
16.50, 21.00 Сучасні дива
17.40 Мегамисливці
22.40 Дикі Гаваї
00.20 СБУ. Спецоперація
04.40 Гордість України

06.15, 13.00, 15.25, 17.10, 

21.00 Т/с «Слід»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.45, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.25 Зірковий шлях

10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»

11.50, 19.45, 02.35, 03.35 

«Говорить Україна»

18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»

21.55 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Генгам» (Франція) - 

«Динамо» (Україна)

00.00 Т/с «Агент»

05.30 Телемагазин
06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.15 Репортер
08.05 Т/с «Татусеві дочки»
10.05 Т/с «Щасливі разом»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.35 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «КРОК ВПЕРЕД: ВСЕ 
АБО НІЧОГО»
23.25 Х/Ф «СЕРФЕР ДУШІ»
02.20 Служба розшуку дітей
02.25 Т/с «Пліткарка-5»
03.55 Зона ночі
05.05 25-й кадр

КІНОНОВИНИ

В УКРАЇНІ – ТАБУ НА 
МОСКАЛЬСЬКЕ КІНО
5 лютого під час засідання Верховної Ради депутати 

ухвалили законопроект щодо заборони трансляції 
в Україні фільмів російського виробництва.

У нас не будуть показувати фільми, вироблені фі-
зичними та юридичними особами РФ, а також стрічки, 
які пропагують діяльність російських силових органів, 
пише «ТСН».

«В Україні забороняється розповсюдження і пу-
блічна демонстрація фільмів, вироблених фізичними 
та юридичними особами РФ, а також фільмів, які про-
пагують (включаючи уявлення позитивної інформації) 
діяльність правоохоронних органів, Збройних сил, ін-
ших військових чи силових формувань РФ або їх окре-
мих представників, і фільмів, сюжет яких прямо чи 
опосередковано пов’язаний з діяльністю зазначених 
органів або формувань», – йдеться у тексті ухваленого 
нардепами закону.

Норми цього закону не розповсюджуються на 
фільми, які було виготовлено до 1991 року.

«П’ЯТДЕСЯТ ВІДТІНКІВ 
СІРОГО» МАТИМЕ ДВА 
СИКВЕЛИ 
navsi100.com

Стало відомо, що скандальна довгоочікувана стріч-
ка «П’ятдесят відтінків сірого» матиме продовжен-

ня. Оголошено одразу про два фільми, які стануть сик-
велами. 

Така заява пролунала на клубному перегляді стріч-
ки для фанатів 6 лютого в театрі «Zeigfeld Th eatre» в 
Нью-Йорку. У заході брали участь актори Джемі До-
рнан, Дакота Джонсон, режисер Сем Тейлор-Джонсон 
і авторка книги Е. Л. Джеймс. Наступні стрічки будуть 
базуватися на двох романах Джеймс – «Fift y Shades 
Darker» і «Fift y Shades Freed».

«НЕЗЛОМЛЕНИЙ» ВІД 
АНДЖЕЛІНИ ДЖОЛІ ВЖЕ НА 
ШИРОКИХ ЕКРАНАХ
navsi100.com

В українському прокаті стартувала військова драма 
«Незломлений», де голлівудська акторка Анджелі-

на Джолі виступила в ролі режисера. Прем’єра фільму 
відбулася 5 лютого. 

Для Анджеліни фільм «Незломлений» став другою 
режисерською роботою на військову тему. Перша її 
картина «У краю крові й меду» 2011 року про любов 
сербського солдата і боснійської дівчини під час Бос-
нійської війни, м’яко кажучи, не отримала очікуваних 
відгуків від кінокритиків. 

Однак Анджеліна не була б Анджеліною, якби че-
рез негативні відгуки про свою роботу в кріслі режи-
сера опустила руки. Уже в 2013 році акторка розпочала 
знімання свого другого фільму. 

Драма «Незломлений» заснована на реальних поді-
ях і розповідає про американського бігуна на довгі дис-
танції Луї Замперіні, який брав участь у літніх Олімпій-
ських іграх 1936 року в Берліні та здобув прихильність 
самого Гітлера. У подальшому після початку Другої 
світової війни Замперіні став бомбардиром Військово-
повітряних сил Армії США. У 1943 році його літак за-
знав аварії у Тихому океані, в результаті чого вижили 
лише троє з одинадцяти членів екіпажу. Серед тих, хто 
вижив, був і Замперіні.

На рятувальному плоту Замперіні дрейфував в 
океані 47 днів. Але потім уже два американські пілоти 
потрапили в полон до матросів Імператорського флоту 
Японії. Відтоді починається справжня битва за життя 
американського бігуна.  
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У номері №4(205) від 5.02.2015 в матеріалі 
«Кого нардепи узяли собі в помічники» 
інформація про те, що Юлія Смаль є 
письменницею та хіміком є недостовірною. 
Вказана Юлія Смаль має вищу освіту за 
спеціальністю міжнародні відносини. 

СПРОСТУВАННЯ 

Тетяна ГРІШИНА

2015 рік для малого та середнього 
бізнесу України почався з 
податкових змін. Поки що їх 
переваги та недоліки лише 
вивчають. Фіскальні служби, як 
і підприємці, лише навчаються 
працювати за новими правилами. 
Ймовірно, в законодавство, 
враховуючи пропозиції 
громадськості, внесуть зміни. А 
поки що підприємці вивчають 
нові правила. Хоча, за великим 
рахунком, їм не звикати. 

СПРОСТИЛИ СПРОЩЕНЦІВ 
З 1 січня 2015 року замість шести 

груп у спрощеній системі оподатку-
вання працюватимуть лише чотири. 
Якщо раніше, аби перебувати на пер-
шій групі оподаткування, потрібно 
було мати 150 тисяч гривень обсягу 
доходу за рік, то нині цей обсяг скла-
дає 300 тисяч гривень. 

Так само змінилися обсяги дохо-
дів, які дають підстави належати до 
другої групи: з одного мільйона гри-
вень до півтора мільйона. 

Третя група об’єднала спрощен-
ців юридичних та фізичних осіб. По 
суті, до неї перейшли ті підприємці, 
які до 1 січня перебували у четвер-
тій, п’ятій та шостій групах. Більше 
того, для підприємців, які перебува-
ють у третій групі, нині немає обме-
жень щодо кількості найманих осіб. 
А обсяги доходів тепер становлять 
до 20 мільйонів гривень. Раніше під-
приємці, які перебували на третій 
групі, мали право наймати до 20 пра-
цівників. 

Четверта група в новій спроще-
ній системі оподаткування – нова. До 
неї увійшли підприємці-виробники 
сільськогосподарської продукції. Такі 
підприємці мають виготовляти не 
менш як 70% саме агропродукції. Тут 
об’єктом оподаткування є площа зе-
мельної ділянки, яка перебуває у влас-
ності. Втім відсотки податку залежать 
від призначення землі – для садівни-
цтва, рілля тощо. 

«З нинішнього року єдиний пода-
ток – це місцевий збір, який сплачу-
ється до місцевого бюджету. Відпо-
відно, ставки встановлюють органи 
місцевого самоврядування. Для пер-
шої групи – до 10% від мінімальної 
плати, другої групи – до 20%. Для 
третьої групи ставка залежить від 
того, чи враховується сплата ПДВ, 
чи ні. Якщо враховується, то такі 
підприємці сплачують 2% від обсягу 
доходу. А якщо ПДВ включено в єди-
ний податок, то тоді вони сплачують 
4% обсягу доходу. Раніше було відпо-
відно 3 та 5%», – пояснює начальник 
відділу комунікації волинських подат-
ківців Олена Нікотіна.

Ті підприємці, які перебувають 
на загальній системі оподаткування, 

сплачують 15% від обсягів доходів, які 
вони отримують. 

ГОТІВКА – ЧЕРЕЗ КАСУ
Ще одна новація для спрощенців – 

це обов’язкове застосування касових 
апаратів. Податківці пояснюють, що 
це дозволить чітко відслідковувати 
готівкові кошти, контролювати обіг 
грошей, легально сплачувати податки. 
Дані з касових апаратів за допомогою 
електронної стрічки зчитуватимуться 
напряму до фіскальних органів.

Щоправда, застосування касових 
апаратів, відповідно до внесених у 
грудні 2014 року змін, не стосується 
підприємців, які перебувають на пер-
шій групі оподаткування та торгують 
на ринках і здійснюють виїзну торгів-
лю. Також застосування касових апа-
ратів не передбачено для підприємців, 
які перебувають на четвертій групі. 

Для підприємців, які перебува-
ють на третій групі оподаткування, 
встановлення касових апаратів є 
обов’язковим з 1 липня 2015 року, а 
для 2 групи – з 1 січня 2016 року. 

«Суб’єктам підприємницької ді-
яльності надано адаптаційний період, 
за який вони можуть до цих термінів 
застосовувати касові апарати: придба-
ти їх, зареєструвати в державній фіс-
кальній службі, опломбувати. Якщо 
вони до вказаного терміну зареєстру-
ють касовий апарат, використовува-
тимуть його, тоді їм гарантується мо-
раторій: таких підприємців не будуть 
перевіряти до 2017 року», – каже Оле-
на Нікотіна. 

Якщо ж підприємець не встано-
вить касовий апарат у визначені тер-
міни, він просто не зможе відобража-
ти звітність. Перелік сервісних служб, 
де можна придбати касові апарати, 
розміщено на сайті територіальних 
органів ДФС у Волинській області. 
Продавці кажуть, що ціна таких апа-
ратів – приблизно 4,8 тисяч гривень. А 
щомісячне обслуговування сягатиме 

ста гривень.   

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 
Як уже писали «Хроніки», з 1 січ-

ня 2015 року введено також акцизний 
податок у розмірі 5%. Цей відсоток 
закладається у вартість реалізованої 
продукції. Відповідно, його платити-
мемо ми, споживачі. 

Цей податок є місцевим. Його 
сплачуватимуть підприємці, які реа-
лізують підакцизні товари напряму до 
кінцевого споживача. Простою мовою 
– продають алкогольні напої, тютюно-
ві вироби, пиво та нафтопродукти. 

Цікаво, що з 1 липня 2015 року 
пиво (за кількістю вмісту етилового 
спирту) буде належати до алкоголь-
них товарів. А отже, ним зможуть 
торгувати лише ті підприємці, які пе-
ребувають на загальній системі опо-
даткування. 

Експерти кажуть, що нині тяжко 
сказати, чи пивні пляшки матимуть 
акцизні марки, чи інші позначки. Мож-
ливо, навіть не все пиво вважатиметь-
ся алкогольним за вмістом спирту. 

При цьому акцизний податок спла-
чуватиметься не за місцем реєстрації 
підприємця, а за місцем розташуван-
ня торгової точки. 

Щодо податку на нерухомість, то 
його не платитимуть ті підприємці, 
які працюють у малих архітектурних 
формах та на ринках. Але є виняток: 
якщо підприємець здає цю нерухо-
мість в оренду чи лізинг – він податок 
сплачує. 

ВІДРАХУВАННЯ 
НА ВІЙНУ 

Так званий воєнний податок було 
введено ще у серпні 2014 року і його 
фактично обраховували з заробітної 
плати в розмірі 1,5%. Сплату військо-
вого збору у 2015 році продовжили, 
зробивши деякі зміни. При цьому дата 
закінчення дії цього податку невизна-
чена – до моменту закінчення рефор-

мування Збройних сил України. 
З 2015 року оподатковуються цим 

збором всі доходи, з яких утримуєть-
ся податок із доходів фізичних осіб. 
Це зарплата, дивіденди, спадщина та 
інше. Звітності поки що за сплату цьо-
го податку не передбачено, порушен-
ня можна виявити лише в результаті 
документальних перевірок. 

Загалом з початку впровадження 
військового збору платники податків 
сплатили до державного бюджету по-
над 2,5 млрд грн. Розмір ставки опо-
даткування у Луцьку становить 0,25%.  

ЗА ПРАЦІВНИКА-
НЕЛЕГАЛА – 
36-ТИСЯЧНИЙ ШТРАФ 

З 2015 року також внесено зміни 
в Кодекс законів про працю, які по-
силюють відповідальність за вико-
ристання нелегальної найманої праці. 
Зокрема, якщо працедавець найняв 
робітника без оформлення трудового 
договору, в разі виявлення порушення 
він змушений буде сплатити штраф у 
розмірі, рівному 30 мінімальним за-
робітним платам. На сьогодні це 36,5 
тисяч гривень. 

Якщо заробітну плату виплатили 
невчасно (більш як на місяць), робо-
тодавець має сплатити штраф, рів-
ний трьом мінімальним заробітним 
платам. Поки що, кажуть у підпри-
ємницькому середовищі, про випадки 
сплати таких штрафів не чули. Втім 
що далі, то частіше дрібні підприємці 
самі стають за прилавки чи виходять у 
торговельні точки на ринках. 

ГОЛОС ПІДПРИЄМЦІВ
Виконавчий директор Асоціації 

захисту малого та середнього бізнесу 
«Бізнес Волині» Ігор Дильов зазначає, 
що поки що податкові реформи не ма-
ють вигляду саме реформ. Скидається 
на те, що це просто метод збільшити 
податкові надходження за рахунок се-
реднього бізнесу. 

Говорити більш детально про 
вплив податкових змін можна буде за 
результатами року, а вже перші ластів-
ки можливих проблем малий та серед-
ній бізнес можуть відчути за результа-
тами першого кварталу. 

Нині головне, на що нарікають 
підприємці, – це відсутність доступу 
до грошей та єдиний соціальний вне-
сок, який складає левову частку від-
рахувань. 

«Якщо у випадку єдиного подат-
ку ми знаємо, що він залишається на 
місці, то щодо єдиного соціального 
внеску – це ніби податок на вкрай не-
відоме майбутнє», – зазначає Дильов. 

Мовляв, нині немає пояснень, 
якою буде в подальшому пенсійна сис-
тема, а відрахування йдуть чималі. 

«Найбільша нині проблема – це 
доступ до грошей. Була би можливість 
брати кредити, преференції в отри-
манні товару, обладнання, устаткуван-
ня – ось що зможе допомогти малому 
та середньому бізнесу. При нинішній 
системі та ставках узяти кредит про-
сто нереально. Де ж візьметься той 
внутрішній валовий продукт, якщо 
люди не можуть користуватися гро-
шима, а та різниця, яка дозволяє ку-
пувати товар, збільшувати оборот 
при падінні гривні та зменшенні купі-
вельної спроможності людей, падає в 
рази», – додає Дильов. 

*** 
Чимало підприємців нині готу-

ються до гіршого, або ж і зовсім за-
кривають бізнес. Звичним стає, коли 
продавець ходить з калькулятором 
і говорить ціну товару на сьогодні. У 
воєнний час чесно заробляти гроші 
вдається небагатьом. 
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НОВІ ПРАВИЛА ГРИНОВІ ПРАВИЛА ГРИ  
ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
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У Німеччині понад 10 тисяч вітряків, а їх загальна сукупна потужність досягла 6900 МВт.

ЕКОНОМІЯ МАЄ 
БУТИ ЕКОНОМНОЮ 
Дарина ГОГОДЗА

оли українцям говорять, що 
вони мають економити, нас це 
відверто дратує. Одне питання – 

як далі економити, зважаючи на рівень 
заробітних плат, падіння гривні та ріст цін 
на прилавках? З чого ще економити, якщо 
ми й так часто відмовляємо собі у багатьох 
задоволеннях? 

Насправді річ тут не в тому, скільки еконо-
мити, а як це робити розумно. Часто ми втра-
чаємо гроші, навіть не підозрюючи про це. Або 
ж нас ставлять у таке положення, проводять 
таку державну політику, що ми нерозумно ви-
трачаємо наші ресурси.

Наприклад, вчасно не перекриваючи воду, 
не вимикаючи зайвий раз світло чи вмикаю-
чи газові конфорки для зігрівання. Здавалося, 
одна лампочка – це дрібниця. Дрібниця до того 
моменту, коли енергія чи газ не почнуть кошту-
вати свою реальну ціну. А з часом це неодмін-
но відбудеться, бо це єдиний вихід задля того, 
щоб зробити прозорим ціноутворення енер-
горесурсів та звести до мінімуму можливість 
створення нечесних схем продажу енергії. 

ЗАМКНУТЕ КОЛО 
За даними економіста Бориса Додонова, 

Україні щороку доводиться витрачати п’ять мі-
льярдів гривень із державного бюджету задля 
того, щоб покрити різницю в тарифах на цен-
тралізоване опалення. Більше того, аби дотува-
ти компанію НАК Нафтогаз із державного бю-
джету щорічно виділяють більше грошей, аніж 
видатки на культуру та освіту разом узяті. 

Одна з причин такої ситуації – встанов-
лено диференційовані ціни на енергоресурси, 
в тому числі на газ, для різних категорій спо-
живачів. Вони дозволяють населенню платити 
ціну за газ нижчу, аніж ринкову на 484% (ста-
ном на жовтень 2014 року), і ця прірва зрос-
тає з девальвацією. Здавалося б, така ситуація 
виправдана і вигідна для простого споживача, 
адже українці часто-густо просто не в силах 
оплатити реальну ціну. 

Втім, якщо підтримувати нинішній стан 
справ, вийти з замкнутого кола не вдасться, 
кажуть експерти. Для соціально незабезпече-
них верств населення єдиним виходом є цільо-
ві субсидії. А нині ж однакову низьку ціну на 
газ платять як багаті, так і бідні. 

Загалом ціна газу для населення у IV квар-
талі 2013 року була в п’ять разів нижчою за 
ціни для населення в Угорщині, в шість-сім 
разів за ціни в Естонії, Польщі й Словаччині 
і в 9 разів за ціни для населення в Австрії та 
Німеччини. 

У той же момент на опалення і гаряче во-
допостачання споживачі України витрачають 
вдвічі більше енергоресурсів, ніж у європей-
ських країнах зі схожим кліматом. 

Для здійснення тарифної реформи по-
трібна передусім політична воля керівництва 
держави, яке готове діяти, а не бавитися по-
пулізмом. Свого часу цей процес відбувався у 
сусідів-поляків, чекає він і на Україну. Цінами 
на комуналку часто-густо граються напере-
додні виборів. Втім від того, що їх зменшують 
чи підвищують, результат не змінюється, адже 
залишається однаковим підхід до проблеми. 
Гібридне ціноутворення не змінюється за сво-
єю суттю. 

ЛЮБЛЮ 
СВІЙ ОСББ
Юрій КОНКЕВИЧ

Люблю свій ОСББ. А як не любити, коли 
читаю його листування із мешканцями 
на дверях під’їзду. Клаптик формату А-4 
відчутно пахне Європою – порядком, 
відповідальністю і чистотою. 

Отже, передусім правління повідомило, 
що у нас в будинку завелися «німці», які не за-
кривають сміттєвий контейнер і кляті ворони 
розносять його вміст по двору. До речі, «буді-
вельне сміття в загальний бак не кидати!». Під-
тримую.

Будматеріали треба забрати зі сходів та 
майданчиків – воно заважає прибиральниці, 
яка за наші кошти щодня робить свою роботу. 
Цілком логічно. 

У першому підході виявлено мудаків, які 
насмітили безпосередньо біля дверей і не при-
брали. А в нас є фотки цих ганебних дій! Бо 
ОСББ облаштував відеокамери і зняти кадри 
процесу світіння не стало проблемою. Якщо 
чуваки не виправляться, покажемо ці фото 
на найближчих зборах мешканців. Справед-
ливо.

У Путлєра свої санкції, а в нашому ОСББ 
– власні. Будуть спрямовані курцям, які кида-
ють недопалки (в оригіналі – «бички») під ноги. 
Аплодую. 

Сусіди, які вселилися, уже давно говорять 
про ліфти. Щоби їх увімкнули. Але ж ремонти 
переважно тривають і правління ОСББ малює 
картинку апокаліпсису, який чекає на під-
йомники в такому випадку: «Стіни обдеруть, 
ліфт зламають – і що далі?». Дбайливо і по-
господарськи. 

Окрилений заходжу в під’їзд і бачу чистоту 
й порядок. За яку не шкода сплатити. Навіть за 
борги, про які в останньому реченні чемно на-
гадує моє правління.

РЕФЛЕКСІЇ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД 
Якось доводилося побувати в німецько-

му Мюнхені. Після вечері, аби показати свою 
вдячність господарям, ми запропонували по-
мити посуд. Вияв чемності сприйняли вкрай 
критично. Менталітет? Традиції? Дзуськи, річ 
у гаманці. 

– Навіть у невеликій квартирі, в сім’ї на 
двох людей, нам дуже дорого кожного разу 
мити за собою кружку чи тарілку. Це не від 
ліні, а просто з економічної точки зору неви-
гідно, – пояснювали німецькі друзі. – Тому ми 
використовуємо посудомийну машину. Усі 
так роблять. Так, є затрати на її купівлю, втім, 
зрештою, машина споживає куди менше води, 
аніж якби ми щоразу мили посуд. 

Загалом у Європі закоренілими є побуто-
ві звички, які економлять гроші. Наприклад, 
опалюється зазвичай лише вітальня чи кухня. 
У спальні температура не перевищує 18-20 
градусів, а термостати для регуляції тепла, як 
і лічильники, встановлені у кожному помеш-
канні. Навіть у придорожніх туалетах вода по-
дається, реагуючи на давач, аби не було мар-
них втрат, якщо хтось забуде вимкнути кран. 

Звісно, енергозбереження відбувається не 
лише на побутовому рівні, адже третина те-
пловтрат, наприклад, в Україні відбувається 
через застарілість систем опалення, труб, ме-
реж. Це потребує значних фінансів. У Німеч-
чині, скажімо, в енергозберігальні технології 

інвестує чималі кошти не держава, а банки та 
великі корпорації.  

  Практично по всій країні розкидані ві-
тряки, які генерують енергію в прямому сенсі 
з повітря. Від сонця харчуються великогаба-
ритні будинки та басейни. Держава, своєю 
чергою, стимулює впровадження таких тех-
нологій зменшенням податків, іншими префе-
ренціями. Наприклад, у Лондоні автомобілі, 
які їздять на електриці, звільнені від сплати 
податку та мають право заїжджати в центр 
міста. 

Роль уряду в цій сфері – розробляти зако-
нодавчі акти та програми, які стимулювали б 
населення економити та інвестувати в енергоз-
береження. З 2008 року німці не можуть про-
дати будинок або здати його в оренду, не ма-
ючи спеціального енергосертифікату. Більше 
того, у продажу просто не знайти обладнання, 
яке не відповідає державним стандартам. 

Оскільки Україна має намір євроінтегру-
ватися, приймати економні правила гри їй до-
ведеться. І тут важливий комплексний підхід: 
розуміння держави і громади. А доки політи-
ки вагаються й не наважуються, за кордоном 
вже давно поняття енергозбереження сприй-
мають не лише як метод зекономити купюри. 
Там це поняття перейшло в нове розуміння: 
енергозбереження – це принцип берегти над-
ра, запаси корисних копалин, кількість яких 
вичерпується щороку. 

Ілюстрація Б. Додонова

К
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ЄДИНА ДЕРЖАВА 
– ЄДИНА ЦЕРКВА

Ірина КАЧАН

іжконфесійне протистояння 
донині лишається одним із 
факторів, що дестабілізують 

суспільний розвиток в Україні. 
Навіть якщо більшість із нас цього 
не зауважує. А надто, коли держава 
переживає глибоку економічну 
кризу і при цьому змушена 
захищатися від воєнної агресії. 

Вийшовши з Радянського Союзу, 
українці, проте, не змогли одразу ж 
вийти з-під релігійного впливу Росії. 
Хоча такий патріотичний порив був і 
лишається цілком очевидним і доціль-
ним з позицій державності. 

Про єдину помісну церкву йшло-
ся упродовж усіх років незалежності, 
однак перспективи об’єднання  й нині 
доволі примарні. Опісля революційно-
го Євромайдану дехто заговорив і про 
очікувані революційно-патріотичні 
процеси в Українській православ-
ній церкві Московського патріархату 
(УПЦ МП), яка, як відомо, підпоряд-
ковується Російській православній 
церкві (РПЦ). Та це були радше па-
тріотичні сподівання, аніж ймовірні 
реалії. Тепер же все частіше можна 
почути думку, що об’єднання право-
славних церков в Україні навряд чи 
можливе як таке. 

У 90-х найбільшу напруженість 
у релігійне життя українського 
суспільства вносив 
міжправославний конфлікт, 
обумовлений наявністю у 
країні трьох православних 
церков – Української 
православної церкви в єднанні 
з Московським патріархатом 
(УПЦ), Української православної 
церкви Київського патріархату 
(УПЦ КП) та Української 
автокефальної православної 
церкви (УАПЦ). Цей конфлікт 
залишився нерозв’язаним і на 
початку ХХІ століття. 

У Луцьку 5 лютого з ініціативи ін-
формаційного центру «Майдан моні-
торинг» відбувся круглий стіл «Укра-
їнська церква: між «русскім міром» та 
українським світом». Укотре йшлося 
про гострий конфлікт національної та 
релігійної ідентичності в контексті ді-
яльності на території України потужної 
церковної інституції, підпорядкованої 
ворожій країні. Щоправда, на захід не 
з’явився жоден представник УПЦ МП. 

На думку більшості присутніх на 
заході, саме релігійний чинник є од-
ним із надважливих козирів Росії в 
інформаційній війні проти нашої дер-
жави. А коли у супротивника є кози-
рі – він сильніший. Саме тому «із цим 
уже треба щось робити». Що? Україні-
зувати церкву і об’єднати усіх право-
славних в автокефалії. Як? Реальних 
рецептів ніхто не пропонує. 

На думку експерта Центру полі-
тичного аналізу та виборчого консал-
тингу Михайла Шелепа, так звані кон-
флікти думок, що часто виникають на 
релігійному ґрунті, «вдало» викорис-
товують представники ворожої нам 
держави для посилення дестабіліза-
ційних процесів в Україні.

«Наприклад, нещодавно в Терно-
пільській області було поширено фей-
кову інформацію про те, що священик 

М

ПРИМАРНА ФОРМУЛА, ЯКА В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮЄ НЕ СКОРО
УПЦ МП нібито відмовився відспіву-
вати чи хоронити бійця, який загинув 
в АТО. Цю інформацію швидко під-
хопили усі національні ЗМІ. І лише 
одне чи два видання їдуть в це село, 
зустрічаються з тим священиком, з 
місцевими жителями. В результаті ви-
являється, що цього всього немає. Ін-
формація вигадана», – наводить при-
клад Михайло Шелеп.

Такі наживки нині працюють на 
ура, їх швидко ковтають, після чого між 
вірянами починаються нові релігійні 
дискусії, непорозуміння й конфлікти. 

«Роблять це зазвичай представни-
ки російських спецслужб. І вони бу-
дуть навмисно паплюжити УПЦ МП, 
попри зв’язок церкви з Росією, аби до-
сягнути головної мети – нестабільності 
в Україні й максимального конфлікту 
між самими українцями. У радянські 
часи такими методами зомбували на-
селення східної частини України. Зараз 
же ті ж методи почали використовува-
ти і на заході», – певен політолог.

Позицію УПЦ КП висловив прото-
ієрей Віталій Собко, який, окрім того, 
є депутатом Волинської обласної ради 
від ВО «Свобода».

«У тім, що православні українці 
поділені між собою, – наша велика 
трагедія. Якби в Україні була одна 
православна церква, то наша держава 
розвивалася б зовсім інакше. І я пере-
конаний, що не відбулося б багато з 
того, що діється нині. Поки в Україні 
є така велика церква, якою керують з 
Москви, чекати, що в нас буде мир і 
спокій, на жаль, дарма», – констатує 
священик. 

За словами Віталія Собка, УПЦ 
КП прагне до того, аби в Україні була 
єдина помісна православна церква, 
яка не підпорядковувалася б іншим 
державам. Та домогтися цього вкрай 
складно, адже ворог в цьому не заці-

кавлений. І саме тому спекулює кано-
нами й богословськими аргументами, 
на яких більшість вірян насправді зо-
всім не знаються. 

Звичайно, досягти єдності при-
мусом годі, та це й неправильно. До-
сягти цього можна тільки великою 
терпеливістю, любов’ю, освітою, фор-
муванням єдиної української ідеоло-
гії, формуванням українського світу, 
наголошує Віталій Собко. 

«Потрібно, щоби українці все-
таки усвідомлювали, що УПЦ МП, 
особливо у західній Україні, робить 
дуже великі зусилля, щоби переко-
нати нас, що там є багато патріотів, 
щирих українців. А це насправді так 
і є. І зрештою робить багато зусиль, 
щоби нас, українців, заплутати. Ви-
хід єдиний – потрібно якнайменше 
підтримувати російську церкву. По-
трібно, щоби люди не ходили до цієї 
церкви. Потрібно, щоби держава не 
підтримувала цю церкву. Потрібно, 
щоби громади виходили з юрисдикції 
цієї церкви. Це дуже складні завдання. 
Бо ворог застосовує дуже сильні мані-
пулятивні прийоми й має на це дуже 
потужні ресурси», – наголошує Віта-
лій Собко. 

Також депутат-священик розповів, 
що нині УПЦ МП на Волині дуже ак-
тивно працює над піаром своєї благо-
дійної діяльності, зокрема тієї, яка сто-
сується допомоги Збройним Силам. 

«Звісно, багато представників цієї 
церкви направду роблять це щиро. 
Але ми маємо дивитися глибше, аналі-
зуючи, які новітні технології застосо-
вує наш ворог. Ми не маємо дозволити 
себе вкотре обманути. Якщо священик 
УПЦ МП визволяє українського вій-
ськовослужбовця, то потрібно поста-
вити питання – чому він автоматично 
не підлягає забороні у цій церкві? Не-
поодинокі випадки, коли священики 

УПЦ МП звертаються до Путіна з 
проханням вивести війська з України, 
публічно висловлюються проти росій-
ської агресії і засуджують дії Росії, але 
знову ж таки їх не відсторонюють від 
церкви. Хай я зараз перебільшую, але, 
можливо, такий священик глибоко 
законспірований? А може, він є аген-
том ФСБ? Не секрет же, що російська 
церква є релігійним департаментом 
цієї держави», – міркує Віталій Собко 
й додає, що лишається сподіватися на 
духовне прозріння українців і на полі-
тичну волю української влади. 

Представники Київського патріар-
хату закликають вірян покидати УПЦ 
МП. Утім, на думку Собка, це має бути 
добровільний і усвідомлений вибір 
людини.

«Здавалося б, трагічні події в держа-
ві мали б пришвидшити це об’єднання. 
Але скидається на те, що воно все ще 
більше віддаляється. Мені зараз узага-
лі видається, що це об’єднання немож-
ливе. Тому що Росія і російська церк-
ва ніколи не допустять того, щоби в 
Україні не було їхньої церкви. А відтак 
робитиме все, щоби цього об’єднання 
не сталося», – без оптимізму констатує 
представник Волинської єпархії УПЦ 
КП Віталій Собко. 

До поміркованості закликає голо-
вний спеціаліст сектору у справах ре-
лігій Волинської облдержадміністрації 
Василь Гайдук. Чиновник певен: що 
більше віряни будуть цькувати один 
одного за приналежність до того чи 
того патріархату, то більшу ворожне-
чу провокуватимуть.

«Чому Росія так вчепилася за укра-
їнську православну церкву? Бо у них 
вичерпується електорат. Усе настіль-
ки спилося і вимирає, що взагалі жах. 
Вони втрачають своїх вірян, тому три-
мають українців при собі», – каже він. 

За словами Василя Гайдука, на сьо-

годні УПЦ МП очищується сама по 
собі. Як аргумент наводить той факт, 
що покійний предстоятель УПЦ МП, 
блаженніший Володимир, висвячував 
здебільшого молодих єпископів і при-
значав їх на церковні посади в західній 
Україні. Цим самим Володимир праг-
нув очистити МП від старих кадрів, 
а зокрема, і від агентів, працівників 
спецслужб. 

«Якщо дивитися на весь конфесій-
ний зріз, то до православної церкви 
ходять здебільшого люди старшого 
віку. Натомість протестанти залуча-
ють молодь. Та найтривожніше те, що, 
поки між православними нема поро-
зуміння, на Волинь почали просочу-
ватися новітні деструктивні релігійні 
організації. От, скажімо, Церква са-
єнтології. Активізувалися язичники. 
Вони бачать, що православні між со-
бою конфліктують. І з цієї ситуації ко-
ристаються», – розповідає спеціаліст. 

Наразі, вважає Василь Гайдук, го-
ловне завдання – не розсварити людей. 
Бо помирити їх буде значно важче. 

«А ще перед об’єданням треба ви-
знати КП. Ющенко робив перші кроки, 
але вони були невдалі. Найкращий час 
для визнання Київського патріарха-
ту Вселенською церквою був у квітні, 
травні, червні минулого року. Тоді 
це було найпростіше зробити. Але не 
спромоглися», – зауважив посадовець. 

За інформацією «Хронік Любар-
та», на Волині упродовж останнього 
року релігійна обстановка лишається 
стабільною. І навіть після революцій-
них подій кількість приходів і при-
хожан УПЦ МП у півтора-два рази 
перевищує чисельність прихильників 
УПЦ КП. Натомість поволі посилю-
ються впливи протестантів, а найза-
грозливіше те, що на Волині більшає 
«сектантів».

Одним із найпомітніших конфлік-
тів став перехід більшості прихожан 
(близько 350) московської церкви до 
київського патріархату у селі Угринів 
Горохівського району. Натомість сотня 
вірян не забажали змінювати патріар-
хат. Втім місцевий храм і усе церковне 
майно захопив київський патріархат. 
По суті, силою. І не без політичних 
впливів та адміністративного ресурсу. 
Нині справа перебуває у судах. 

А у північних районах області 
прозвучали поодинокі сепаратистські 
вислови місцевих священиків, хоча 
це й не набуло особливого розголо-
су. Тут свою роль зіграло й білоруське 
телебачення, яке на Поліссі дивляться 
більше, ніж українське. Та й ті свя-
щеннослужителі, що дозволяли собі 
сепаратистські випади, переважно 
старшого віку й дотримуються чіткої 
позиції про те, що УПЦ КП – «роз-
кольники».

***
Експерти із релігійних питань не 

мають єдиного бачення і взаємовигід-
ного рішення розв’язання проблеми 
конфліктного співіснування право-
славних церков на теренах України. 
Ясна річ, церква є потужним інстру-
ментом державності, і він мав би бути 
українським, непідконтрольним ко-
мусь іззовні. Та в наших історичних 
реаліях аргумент «єдина церква – єди-
на держава» наївний і голослівний. 
Тим паче, що олії у вогонь доливають 
представники як московського, так і 
київського патріархатів. То, може, пе-
рестати про це сперечатися і таки зна-
ходити те, що об’єднує? Тільки шля-
хом спроб і помилок можна досягти 
хоч якогось результату. 
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ПОБОЇ – ЦЕ НЕ ЛЮБОВ. 
ПОБОЇ – ЦЕ СТАТТЯ ККУ

Яся РАМСЬКА

«Б’є – не означає любить. Б’є –  значить, 
ст. 115, 116 Кримінального Кодексу 
України» – гасло (чи одне з гасел) 
останньої міжнародної інформаційно-
просвітницької кампанії «16 днів 
проти гендерного насильства», що 
тривала в Україні й світі в листопаді-
грудні минулого року. Поки громадські 
організації стукають в усі можливі 
двері й серця для того, щоб розповісти 
про проблему насильства в сім’ї, про 
її абсурдність та неприпустимість 
(бо ж... як можна знущатися з того, 
кого любиш?) українці й українки далі 
воліють не виносити «сміття з хати».  
Люди соромляться говорити про 
домашнє насильство й дуже часто 
вдають, що його взагалі не існує. 

Про насильство в сім’ї, причини та 
наслідки цієї проблеми спілкувалася з 
Віктором Вальчуком (на фото вгорі), 
керівником правозахисної організа-
ції «Велес» та юристом ГО «Волинські 
перспективи». 

Відповідно до закону України 
«Про запобігання насильству в сім’ї», 
що його ВРУ прийняла у 2001 році, 
насильство буває фізичним, сексуаль-
ним, психологічним та економічним.  

Психологічне насильство – це сло-
весні образи, погрози, переслідуван-
ня, залякування, шантаж, тотальний 
контроль, психологічний тиск, мані-
пулювання дітьми чи заборона з ними 
зустрічатися. Деякі з можливих ознак 
економічного насильства – це позбав-
лення житла та їжі, одягу, майна й гро-
шей. Одне слово, того, на що постраж-
далий член родини має повне право. 
Іноді, каже пан Віктор, відсутність 
цих речей може спричинити фізичні 
та психологічні порушення.

Моторошно, коли люди, на по-
чатку стосунків яких була Любов, 
перетворюють життя одне одного на 
справжнє пекло. Або ж хтось один 
знущається над тим (чи над тією), 
кому колись обіцялося бути разом «і в 
горі, і в радості, підтримувати та захи-
щати від усього злого».  Є лише сльо-
зи, крики, сум, депресії й страх. 

Ще страшніше стає від того, що на 
думку більшості, насилля в сім’ї – це 
тоді, коли на тілі з’являються синці. 
Інакше кажучи, те, що можна поба-
чити й доторкнутися. Про економіч-
не насильство, наприклад, мало хто й 
здогадується. Чому люди не помічають  
невидимих демонів? Віктор Вальчук 
каже, що через необізнаність. 

«Ця проблема замовчується, 
й наше суспільство дуже 
толерантне до неї. Витоки  
йдуть ще з патріархального 
устрою. Варто пригадати навіть 
приказки, як-то: «Жінка не бита 
– коса неклепана», «Люби, як душу, 
тряси, як грушу». Фізичне насилля 
сприймається як щось дуже 
природне. Дід бабу виховував так 
само, мати в таких умовах жила. 
Людина виховувалася у сім’ї, де 
проблеми розв’язували  кулаками».

Жертвами домашнього насильства 
(особливо фізичного) у 95% випадків 
стають жінки. Часто вони продовжу-
ють жити під одним дахом зі своїм 
кривдником. Діти, спостерігаючи за 
стосунками мами й тата, підсвідомо 
переймають їхню модель поведінки й 
проектують її вже на свою сім’ю. 

«Дуже багато є таких випадків, 
коли сусіди знають, що в сім’ї 
вчиняється насильство, колеги 
здогадуються про біду. Наприклад, 
прийшла жінка на роботу вбрана 
не за сезоном.  Спекотно, але вона 
у светрі, бо приховує синці. Більше 
того, колеги можуть навіть добре 
знати про те, що відбувається, і 
за горнятком кави давати якісь 
поради, але нічого не робити. 
Якщо раз побив, то це вже є 
насильство». 
Види насильства треба вміти роз-

різняти. Про економічний вид на-
сильства в сім’ї, наприклад, дуже мало 
знають люди. Це коли кривдник каже: 
«Навіщо тобі та робота? Сиди вдома з 
дітьми, а я тебе забезпечу». Або коли 
забороняють (здебільшого чоловік  
дружині) здобувати вищу освіту. Бо 
ж  «народиш дитину й підеш в декрет-
ну відпустку. А як діти, то вже навіщо 
робота?!» Чиясь заборона на само-
розвиток, контроль навіть видатків сі-
мейного бюджету – вид економічного 
насильства.

«Зіткнувся з таким випадком: 
надавав жінці консультацію, а 
вона, між іншим, сказала, що 
мусить будь-які покупки понад 
1000 гривень узгоджувати з 
чоловіком. Це ненормально, 
але жінка не усвідомлює 
ненормальності цієї ситуації.  
Вона вже живе в цьому, звикла. 
Є жінки, які знаходять сили 
вирватися з замкнутого кола  
насильства в родині. Зазвичай 

наважуються покласти проблемі 
край тоді, коли терпіти вже 
несила. Тоді, коли вже справді 
край».  
Якщо з людиною відбувається 

щось погане, десь вона (чи він) осту-
пилася, то усі навколо починають 
звинувачувати у всіх смертних гріхах 
гени. Мовляв, генетика погана, й ні-
чого уже з такою поведінкою не вді-
єш, характер не перевиховаєш. Гени  
генами, але модель поведінки рідних 
справді передається з покоління в по-
коління. І думаємо, що це нормаль-
но – коли живеш під звуки ляпасів, 
криків і тиску. Бо ж так жила бабуся 
з дідусем, і прабабуся.... І так – до без-
кінечності. 

Віктор Вальчук розповів: дуже час-
то жінки дізнаються про те, що стосов-
но них в сім’ї вчиняється насильство, 
тільки під час консультації в юриста 
чи психолога. Їм треба буквально ка-
зати: «Розплющте очі! Вас ображають 
і принижують. Помітьте це!»

«Під час консультації запитував: 
«Він вас контролює?» Вона у 
відповідь: «А як це – контролює?» 
Я їй розповідаю про методи й 
чинники. З’ясовується, що в 
принципі – так. Чоловік забороняє 
їхати дружині до її мами, поки 
вона не зробить усе  те, що він їй 
наказав. Це – психологічний вид 
насильства, шантаж. Чи інша 
ситуація: він відпускає її на дві 
години з подружками у кафе. Та 
рівно через дві години приїжджає, 
платить за неї і відвозить 
додому. Тотальний контроль».

Дуже часто алкоголь звинувачують 
в тому, що у сім’ях (особливо неблаго-
получних) стається насильство. За 
словами пана Віктора, правди в цьому 
мало. Бо ж насилля вчиняють навіть 
у тих родинах, де спиртних напоїв не 

вживають взагалі. Алкоголь – не го-
ловна причина насильства. Він радше 
спрацьовує як детонатор. Причини 
того, що хтось постійно кривдить рід-
ну людину, а жертва терпить образи й 
побої, треба шукати глибше. 

Юрист – це не дорадчий орган. На 
консультаціях не радять, як жити далі.  
Спеціаліст вказує шляхи розв’язання 
проблеми. У кожній життєвій ситуації 
їх є два. Як мінімум. Але людина му-
сить сама зробити вибір. 

«Люди не наважуються піти 
від домашнього тирана, бо... 
бояться змін. Бояться зробити 
перший крок до свободи. Бо вона 
ж уже живе з ним п’ять років, 
їй добре, вона не знає, як можна 
жити по-іншому. Є безліч причин, 
через які жертва залишається у 
насильницьких стосунках: брак 
житла, економічна залежність, 
нерозуміння рідних і суспільна 
думка на додачу». 
Якщо насильство в сім’ї все ж таки 

вчиняється стосовно когось із домаш-
ніх, і є усвідомлення того, що жахіття 
це треба негайно припинити, то... куди 
ж звертатися? З чого починати?

Для того щоб зменшити ризик 
травматизму себе й дітей, потрібно 
мати персональний план безпеки. Не 
може бути фізичне насильство без 
психологічного. Неможливо без по-
гроз та образ  вдарити людину. Усе 
взаємопов’язано. Економічне переплі-
тається з фізичним. Кожна ситуація – 
індивідуальна. План безпеки теж має 
бути індивідуальним. 

Якщо є потреба піти з дому, треба 
підготуватися. Тобто зібрати найне-
обхідніші речі: ліки, одяг, документи 
(або ж копії документів), ключі. Якщо 
з вами будуть діти, то подбати про все 
необхідне для них. Визначити не одне, 
а кілька місць, де можна було б схова-
тися. На жаль, здебільшого такі «міс-
ця» – це друзі, знайомі й сусіди.

«У нас є кризово-реабілітаційний 
центр, але туди приймають 
за попереднім записом. Тобто 
спочатку потрібно з’ясувати, чи 
є там вільні місця.  Для того щоб 
потрапити в центр й там бути 
певний час, треба взяти довідку 
з нарко- та психдиспансерів і ще 
цілий стос усіляких паперів. А 
коли ситуація така, що йти від 
кривдника треба вже, то збирати 
це все просто немає часу. Та й не 
до того. Ось така ситуація. На 
жаль». 
За словами Віктора Вальчука, зараз 

усі зацікавлені громадські організації 
лобіюють те, щоб Україна ратифіку-
вала Стамбульську конвенцію, підпи-
сану ще в 2011 році. Після ратифіка-
ції документа нарешті почнуть діяти 
ефективні санкції стосовно агресора. 
Тобто усе, як в кіно: не жінка втікає 
з дітьми з дому, а, згідно з рішенням 
суду, видають захисний ордер не на-
ближатися до будинку. 

«Зараз триває дискусія між 
правниками, що  не можна 
людині-агресору забороняти 
наближатися до будинку, який є 
у її власності. Але ж того права 
власності ніхто не позбавляє. Суд 
обмежує на певний час вчиняти 
певні дії.   За кордоном, наприклад, 
нікого не хвилює, чи має кривдник 
гроші на готель, чи буде ночувати 
на вулиці. Ти вчинив акт агресії – 
відповідай за це».
Коли чоловік регулярно б’є дру-

жину, то страждає від того звірства 
(фізично й морально) не лише вона. 
Страждають діти. Причому навіть тоді, 
коли їм кривдник не завдає абсолютно 
ніякої фізичної шкоди. Тіло можна 
вилікувати, а проти душевних ран  не 
винайшли ще жодних ліків. Наслідки 
тут можуть бути справді фатальними. 
Віктор Вальчук каже, що навіть у тому 
випадку, якщо діти під час вчинення 
насильства були в сусідній кімнаті й 
нічого не бачили, їх треба визнавати 
потерпілими від насильства в сім’ї.

«У результаті насильства 
дитина отримує важкі 
психологічні й фізичні травми, 
які негативно позначаються 
на майбутньому. Причому 
хлопчики страждають не 
менше, ніж дівчатка. Пізніше 
вони перенесуть негативний 
досвід на власне життя й сім’ю. 
Це надзвичайно небезпечно для 
суспільства. Сім’я, де є діти, які 
страждають від насильства, 
виховує потенційну жертву або 
потенційного агресора». 
Бог наділив людей артикуляцією, 

здатністю говорити, щоб спілкуватися 
й ДОМОВЛЯТИСЯ. Тож залагоджуй-
мо сімейні проблеми (та й ті, що не 
стосуються родини) словами. Не об-
разами, що з них складаються, а саме 
словами й любов’ю. Тоді агресія про-
сто не матиме шансу. 
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КІНОНОВИНИ

П’ЯТНИЦЯ
20 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.25 Д/с «Сліпа»
13.55, 14.50, 15.50 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
19.30 «Тсн. Марафон»
22.00, 02.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОЛИ 
ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ»
00.00, 03.35 Х/Ф 
«ВТОРГНЕННЯ»
05.30 Телемагазин
05.45 «Гроші». 167 с.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Гречанка»
11.00 «Новини. Дайджест»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Земський 
лікар»
14.40 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
20.45 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/Ф «ІЗГОЙ»
02.05 Д/с «Найдивніші у світі 2»

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 04.15 Т/с «У полі зору»
11.45, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13.25 Т/с «Опери»
15.20, 16.15 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Диверсант. Кінець війни»
23.15 Х/Ф «ЦУНАМІ»
01.00 Х/Ф «ІДЕАЛЬНЕ УБИВСТВО»
02.40 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ УДАР»

05.00 Х/Ф «ШВИДКИЙ ПОЇЗД»
06.33 «Зіркове життя. Не винна 
я - така роль моя»
07.16 Х/Ф «МАМА МИМОВОЛІ»
09.40 Х/Ф «ОСОБИСТІ 
ОБСТАВИНИ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Зіркове життя. 
Закарбовані у пам’яті»
20.00, 22.35 Х/Ф «ВІТЕР В 
ОБЛИЧЧЯ»
00.30 Х/Ф «ВАЛЕНТИН І 
ВАЛЕНТИНА»
02.15 Нічний ефір

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 02.30, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.25, 05.35 
Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 7 чудес України
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.10, 15.50, 16.55 Д/ф
11.05, 18.55 Т/с «Міс Марпл»
12.20 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
12.50 Слово
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.25, 03.00 Віра. Надія. Любов
15.25 Euronews
17.35 «Озброєні музою»
18.15, 02.20 Новини. Світ
21.45 Двадцять свідчень про 
переламний день протистоянь 
на Майдані
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 Музичне турне
04.00 «Надвечір’я»

06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 14.50 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Навігатор»
14.25 Д/п «Квест»
15.50 Д/п «Автоентузіасти»
16.30 Х/Ф «КУРС НА 
ЗІТКНЕННЯ»
19.00 Х/Ф «ПІДВОДНІ КАМНІ»
21.30 «Буде бій». Всесвітня серія 
Боксу WSB: Rassian BT (Росія) - 
Otamans (Україна)
00.10 Х/Ф «КАРНОЗАВР-3»
02.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

08.30, 09.20, 23.30, 03.50 Війна 
всередині нас
10.10, 18.30 Шукачі скарбів
11.00, 22.40 Океани
11.50 Таємнича Африка
12.40 Тварини-бійці
13.30, 21.50 Шукачі 
неприємностей
14.20 Туберкульоз: біла смерть
15.10, 19.20 У пошуках істини
16.00, 20.10 Правила життя
16.50, 21.00 Сучасні дива
17.40 Мегамисливці
00.20 СБУ. Спецоперація
04.40 Гордість України

06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с 
«Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.50, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»
11.50, 19.45, 03.40 «Говорить 
Україна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Піти, щоб 
повернутися»
23.00 Події дня
23.30 Звичайні зомбі. Як працює 
брехня
01.20 Т/с «Агент»

06.30, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
08.00, 19.30 Репортер
08.05 Х/Ф «ІСТОРІЯ ДЕЛЬФІНА»
10.15 Х/Ф «ГЕРКУЛЕС»
13.45 Х/Ф «ДЖЕК ХАНТЕР»
15.40 Х/Ф «ДЖЕК ХАНТЕР 2»
17.40 Х/Ф «ДЖЕК ХАНТЕР 3»
19.50 Абзац!
20.30 Х/Ф «МАЧУХА»
23.10 Х/Ф «КЛЯТВА»
01.15 Х/Ф «ЩАСЛИВЧИК»
03.00 Х/Ф «СЕРФЕР ДУШІ»
04.50 Зона ночі

СУБОТА
21 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

08.00 М/с «Качині історії»
09.20 «Світське життя»
10.25, 01.30 Х/Ф «НАЙКРАЩИЙ 
ДРУГ СІМ’Ї»
14.35 Х/Ф «СРІБЛЯСТИЙ ДЗВІН 
СТРУМКА»
16.30 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.00 «Голос. Діти - 2»
23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦЬ»
05.50 Телемагазин

06.50 Х/Ф «КОЛЕГИ»
08.45 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «КОХАННЯ ЗЕМНЕ»
11.55 Т/с «Одружити Казанову»
16.05 Х/Ф «СПРАВИ СІМЕЙНІ»
18.00 Х/Ф «ЧАС ЗБИРАТИ»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/Ф «ПОВОДИР»
23.10 Т/с «Повернення додому»
02.30 Д/с «Найдивніші у світі 2»
03.15 Х/Ф «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»

07.25 Х/Ф «НЕМОВ ГРОМОМ 
УРАЖЕНИЙ»
09.55 Дістало!
11.55 Інсайдер
13.05 Т/с «Полювання на 
вервольфа»
16.40, 20.05 Т/с «Під зливою куль»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
22.10 Х/Ф ОСКАР-92: «МОВЧАННЯ 
ЯГНЯТ»
00.15 Х/Ф «ЛИСТОНОША»
03.15 Х/Ф ОСКАР-57: «МІСТ ЧЕРЕЗ 
РІЧКУ КВАЙ»

06.30 Х/Ф «БАЛАДА ПРО 
ВІДВАЖНОГО ЛИЦАРЯ 
АЙВЕНГО»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 Х/Ф «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ 
«ПРОЩАВАЙ»
12.20 Х/Ф «ВІТЕР В ОБЛИЧЧЯ»
16.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
18.00 Х/Ф «ТАТО НАПРОКАТ»
22.00 Х/Ф «МАМА МИМОВОЛІ»
00.25 «Давай поговоримо про 
секс 2»

06.00 Підсумки
06.20, 00.05 Від першої особи. 
Підсумки
07.35 На слуху. Підсумки
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15, 11.30, 18.25, 02.20, 21.40, 
05.30 Д/ф
10.00 Зроблено в Європі
10.15 Подорожуй першим
11.00 Книга ua
12.30 Нотатки на глобусі
12.45 Світло
13.20 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
13.45 Х/Ф «ЛОНДОНСЬКА 
РІЧКА»
15.25 Чоловічий клуб. Бокс
16.25 Чоловічий клуб
16.55 Європейський стадіон 
культури
21.00, 05.00 Новини
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 День Янгола
01.20 Музичне турне

09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/Ф «ПІДВОДНІ КАМНІ»
12.00 Х/Ф «ЗАБОРОНА 
КОХАННЯ»
14.00 Т/с «Попіл»
00.00 «Буде бій». Бої за 
чемпіоньскі пояси за версією 
WBA, IBO и WBC: Геннадій 
Головкин - Мартін Мюррей, 
Хьюрі Фьюрі - Андрій Руденко
03.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

06.00 Скарб.ua
07.10 У пошуках істини
08.40 Танки. Великі битви
10.20, 21.30 Охоронці Гітлера
14.00 Дикі Гаваї
16.00 Океани
17.00 Шукачі скарбів
18.50, 19.40, 20.30 Д/ф
00.30 СБУ. Спецоперація
02.40 Війна всередині нас
04.00 Гордість України
05.20 Містична Україна

06.10, 07.10, 05.25 Т/с 
«Дорожній патруль»
07.00, 15.00, 19.00, 02.20, 04.25 
Події
10.00 Зірковий шлях. Дайджест
11.00, 22.00 Х/Ф «ПОВІР, ВСЕ 
БУДЕ ДОБРЕ»
13.00, 15.20 Т/с «Мій коханий 
геній»
17.10, 19.40 Т/с «Ненавиджу і 
люблю»
00.00, 03.00 Т/с «Агент»
05.05 Зірковий шлях

07.40 М/ф «Бетмен 2»
09.00 М/с «Аватар, легенда про 
Корру»
10.25 Х/Ф «МАЧУХА»
13.05 Х/Ф «ІСТОРІЯ 
ПОПЕЛЮШКИ»
14.55 Х/Ф «УЧЕНЬ МЕРЛІНА»
18.35 Х/Ф «КЛЯТВА»
20.40 Х/Ф «ЯНГОЛ-
ОХОРОНЕЦЬ»
22.35 Х/Ф «УБИВЦІ НА 
ЗАМІНУ»
00.15 Х/Ф «СОЛОДКИЙ 
ЛИСТОПАД»
02.25 Т/с «Пліткарка-5»

НЕДІЛЯ
22 ЛЮТОГО
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2»
09.45 «Маша і ведмідь» 1
11.15 «Світ навиворіт»
12.15 «Принци бажають 
познайомитися 2»
13.20 «Поверніть мені красу»
14.35 «Мультибарбара»
16.25 Т/с «Сімейний бізнес»
18.30 «Українські сенсації»
19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти - 2»
23.30 Х/Ф «РЕД»
02.55 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦЬ»

06.45 Х/Ф «КОХАННЯ ЗЕМНЕ»
08.40 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка»
10.55, 02.55 Х/Ф «ПРИНЦЕСА 
НА БОБАХ»
13.05 Т/с «Одружити Казанову»
16.05 Х/Ф «ПРИКМЕТА НА 
ЩАСТЯ» 18.05 Х/Ф «НЕ В 
ХЛОПЦЯХ ЩАСТЯ»
20.00, 04.45 «Подробиці тижня»
22.00 Х/Ф «ЧАС ЗБИРАТИ»
23.55 Х/Ф «ПОВОДИР»
02.10 Д/с «Найдивніші у світі 2»

06.05 Х/Ф «НЕМОВ ГРОМОМ 
УРАЖЕНИЙ»
07.40 Зірка YouTube
08.10 Дивитись усім!
09.10, 13.00 Т/с «Диверсант. Кінець 
війни»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф ОСКАР-2002: «ЧОРНИЙ 
ЯСТРУБ»
23.00 Х/Ф ОСКАР-92: «МОВЧАННЯ 
ЯГНЯТ»
01.10 Х/Ф ОСКАР-62: «ЛОРЕНС 
АРАВІЙСЬКИЙ»

05.45 Х/Ф «КАДРИЛЬ»
07.05 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТЕ, ЯК 
ЦАР ПЕТРО АРАПА ОДРУЖИВ»
10.40 «Караоке на Майдані»
11.30 Х/Ф «ТАТО НАПРОКАТ»
15.30 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.30 «Один за всіх»
21.45 «Детектор брехні 7»
22.50 «Я соромлюсь свого тіла 2»
00.45 Х/Ф «ЩОВЕЧОРА ОБ 11»
02.10 Нічний ефір

06.05 Світ православ’я
06.40 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15, 03.20, 18.15, 22.00, 03.50 
Д/ф
11.00 Подорожуй першим
13.45 Православний вісник
14.05 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
14.35 Театральні сезони
15.10 Х/Ф «ГАЛОПОМ»
18.55 Х/Ф «ДАЛЕКО ПО 
СУСІДСТВУ»
21.00, 05.00 Новини
21.35 Перша шпальта
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Двадцять свідчень про 
переламний день протистоянь 
на Майдані
05.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами

06.30 Журнал Ліги Чемпіонів 
УЄФА 2014-2015
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Бушидо»
15.00 Х/Ф «ОСТРІВ 
ГОЛОВОРІЗІВ»
17.00 Х/Ф «КУРС НА 
ЗІТКНЕННЯ»
19.00, 01.05 Х/Ф «ВТЕЧА З 
НЬЮ-ЙОРКА»
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «ЛИЦАРІ»
02.30 Х/Ф «КАРПАТСЬКЕ 
ЗОЛОТО»

06.00 Скарб.ua
07.10 Україна: забута історія
07.50 У пошуках істини
09.30 Top gear
11.10, 21.30 Охоронці Гітлера
14.00 Океани
17.00, 18.00 Д/ф
18.50, 04.40 Містична Україна
01.20 Танки. Великі битви
02.40 СБУ. Спецоперація

07.40 Т/с «Дорожній патруль»
09.25 Т/с «Ненавиджу і люблю»
13.15, 20.00 Т/с «Піти, щоб 
повернутися»
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
21.45, 01.00 Т/с «Слід»
23.15 Великий футбол
02.45 87-а церемонія 
нагородження премії «Оскар». 
Червона доріжка
03.30 87-а церемонія 
нагородження премії «Оскар». 
Пряма трансляція. Телемарафон

08.00 М/с «Кунг-фу Панда»
09.15 Уральські пельмені
10.10 Х/Ф «ЯНГОЛ-
ОХОРОНЕЦЬ» 12.05 Х/Ф «КРОК 
ВПЕРЕД: НА ВУЛИЦЯХ»
14.10 Х/Ф «КРОК ВПЕРЕД: 
ЗАПАЛЮВАННЯ» 16.20 Х/Ф 
«КРОК ВПЕРЕД: РЕВОЛЮЦІЯ»
18.40 Х/Ф «КРОК ВПЕРЕД: 
ВСЕ АБО НІЧОГО» 20.40 Х/Ф 
«АВАНТЮРИСТИ» 22.25 Х/Ф 
«ВЕРТИКАЛЬНА МЕЖА»
00.20 Х/Ф «УБИВЦІ НА 
ЗАМІНУ» 02.10 Т/с «Пліткарка-5»
02.50 Зона ночі

BAFTA: ПРОВАЛ 
«ЛЕВІАФАНА»
Tablo ID

Голлівудська актриса Джу-
ліанна Мур (на фото) 

продовжує збирати нагоро-
ди - до статуеток від «Гіль-
дії кіноакторів» і «Золотого 
глобуса» тепер додалася ще 
й «бронзова маска».

У неділю в лондонсько-
му Королівському оперному 
театрі «Ковент-Гарден» було 
роздано нагороди від Британської академії кіно і теле-
бачення (BAFTA).

Імена переможців традиційно було оприлюднено 
на сайті премії.

Цього року звання «Найкращої актриси» дісталося 
Джуліанні Мур. BAFTA оцінила її роботу в драмі «Усе 
ще Еліс».

Схоже, роль вченого-лінгвіста, в чиє життя не-
вблаганно увірвалася руйнівна хвороба Альцгеймера, 
може стати найкращою і найбільш оціненою нагоро-
дами у кар’єрі Мур.

«Найкращим актором» було визнано Едді Редмей-
на. Він отримав «бронзову маску» за головну роль у 
фільмі «Всесвіт Стівена Хокінга».

Цю кінострічку було удостоєно також премій в ка-
тегоріях «Найкращий британський фільм» і «Найкра-
щий адаптований сценарій».

«Найкращим режисером» став Річард Лінклейтер 
за фільм «Отроцтво». А саму картину визнали «Най-
кращим фільмом року». Лінкрейтер знімав кінорозпо-
відь про життя хлопчика Мейсона впродовж 11 років.

Зірка «Отроцтва» Патрісія Аркетт отримала наго-
роду за «Найкращу жіночу роль другого плану».

«Найкращим актором другого плану» став Джей 
Кей Сіммонс за роль вчителя у фільмі «Одержимість».

Стрічку «Готель Гранд Будапешт» Уеса Андерсо-
на було удостоєно нагород у п’яти номінаціях: «Най-
кращий грим», «Найкраща музика до фільму», «Най-
кращий сценарій», «Найкращий дизайн костюмів» та 
«Найкращий художній дизайн».

А от «Левіафан» російського режисера Андрія Звя-
гінцева нагороди BAFTA не отримав. «Найкращим 
неангломовним фільмом» було визнано стрічку поль-
ського режисера Павла Павліковського «Іда».

«GRAMMY AWARDS 2015»: 
НАГОРОДИ ЗНАЙШЛИ 
СВОЇХ ГЕРОЇВ 
versal-online.com.ua

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення му-
зичної премії «Grammy Awards 2015». Ведучим 

укотре став репер L L Cool J. Упродовж вечора на сце-
ні виступили Ріанна, Каньє Вест, Гвен Стефані, а та-
кож поп-королева Мадонна. Справжнім тріумфато-
ром вечора став виконавець Сем Сміт, який отримав 
одразу чотири статуетки. Отож, номінації поділили 
таким чином.

Альбом року — «Morning Phase». 
Пісня року — Джеймс Нейпір, Вільям Філліпс і 

Сем Сміт, «Stay With Me».
Запис року — Сем Сміт, «Stay With Me».
Найкраще сольне виконання поп-композиції — 

Фаррелл Вільямс, «Happy».
Найкращий вокальний поп-альбом — Сем Сміт, 

«In Th e Lonely Hour».
Найкращий урбан-альбом — Фаррелл Вільямс, 

«G I R L».
Найкращий кантрі-альбом — Міранда Ламберт, 

«Platinum».
Найкращий рок-альбом — Beck, «Morning Phase».
Найкраще рок-виконання — Джек Уайт, 

«Lazaretto».
Найкраща рок-пісня — «Ain’t It Fun», «Paramore».
Найкращий новий артист — Сем Сміт.
Найкращий R&B-альбом — «Love», «Marriage & 

Divorce» — Тоні Брекстон и Бейбіфейс.
Найкраща R&B-пісня — Бейонсе і Джей-Зі, 

«Drunk In Love».
Найкращий традиційний вокальний поп-альбом 

— Тоні Беннетт і Леді Гага, «Cheek to Cheek».

ОВИНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
АЛ 
»

у-
)

-

о-
ому 

б



12 ÐÎÇÂÀÃÈХроніки ЛЮБАРТА
№5 (206)  12 лютого 2015 року

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

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

ФРІК-КАБАРЕ «DAKH 
DAUGHTERS» ЇДЕ У ЛУЦЬК
Епатажна музично-драматична сімка дівчат із 
колективу «Dakh Daughters» 16 лютого виступить 
у Луцьку з оновленою програмою.
Дійство відбудеться у Волинському облмуздрамтеатрі імені 
Тараса Шевченка (Театральний майдан, 1), початок о 19:00. 
Вартість – від 130 до 250 гривень. Квитки можна купити на 
сайті kasa.in.ua або в касі драмтеатру. Замовлення квитків за 
телефонами: (093) 00-00-754, (066) 00-00-754, (097) 00-00-754.

VIVIENNE MORT 
ПОТІШИТЬ АКУСТИКОЮ
Київський інді-роковий гурт «Vivienne Mort» 
19 лютого дасть концерт у Луцьку. Колектив порадує 
поціновувачів своєї унікальної музики акустичним 
звучанням. 
Почути й побачити «Vivienne Mort» можна буде у 
Волинському обласному театрі ляльок (вул. Кривий Вал, 18). 
Початок о 19:00, вартість – 60, 70, 80 гривень. Кількість квитків 
обмежена. Квитки можна замовити за телефоном
(063) 64 21 871 або ж придбати у крамниці «Кіт Горошко» 
(«Книжковий пасаж», вул. Лесі Українки, 35а), кав’ярні «Coffein» 
(вул. Винниченка, 12), музичному магазині «Медісон» 
(Лесі Українки, 17). 

THE HARDKISS ВПЕРШЕ 
ВИСТУПИТЬ У ЛУЦЬКУ
Яскрава і стильна музична формація «The 
HARDKISS» дасть у Луцьку живий концерт. Відбудеться 
це 21 лютого у нічному клубі «Opera» (просп. Волі, 42). 
Початок о 20:00. 
Квитки можна придбати напередодні, їхня вартість – 130 
гривень. У день концерту вхід коштуватиме 150 гривень. 
Деталі за телефоном: (095) 036 37 77. 

АФІША

Сергій МАРТИНЮК

«CЕРЦЕ ЛЕВА» 
(Фінляндія, Швеція, 2013) 
Режисер: Доме Карукоскі
Ще одна на перший погляд аб-

солютно передбачувана тематична 
історія, цього разу –  про фінсько-
го нациста, який переживає вну-
трішнє переродження в напрямку 
людини. Закохавшись у жінку, в 
якої чорношкірий син, головний 
герой змушений зіштовхнутися 
з новими життєвими реаліями... 
Добротна робота і просто якісне 
поповнення соціально орієнто-
ваного європейського кінемато-
графа. Дивитися потрібно. І хоча оповідь могла закінчитися ціл-
ком інакшим чином (не пригадати «американську історію» просто 
годі), все-таки людяність торжествувала над глупством, яким за 
замовчуванням є навколорасова риторика.

«НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИЙ 
ЧОЛОВІК» 
(Великобританія, 
США, Німеччина, 2014)
Режисер: Антон Корбейн
Одна з останніх ролей тала-

новитого й непересічного Філіпа 
Сеймура Хоффмана, якого, як і 
багатьох інших сильних світу цьо-
го, забрали наркотики. Фільм про 
складні баталії боротьби між роз-
відками, де людський фактор часто 
визначає речі політично глобаль-
ні. Ніколи не був шанувальником 
тематично «шпигунського» кіно, і 
цього разу моя увага вперто від-
мовлялася концентруватися на 
екранних перипетіях, інтригах та 
персонажах. Спостерігаючи за об-
личчями героїв фільму Корбайна, 
я так і не вник в історію, яка розігралася між ними… Просто спо-
стерігав за грою облич. І в цьому фільм мені сподобався. Кому до 
душі, того попре. 

«ПАРИЖ: 
МІСТО МЕРТВИХ» 
(США, 2014)
Режисер: Джон Ерік Даудл
«Жахливчики» в стайлі псев-

додокументалістики вже добряче 
приїлися. Буду відвертим. Між тим, 
фільм Даудла, трейлер до якого я по-
бачив певний час тому в кіно (до сло-
ва, той мене вразив!) і який до кінця й 
жахіттям не назвеш, балансуючи між 
«ангелами і демонами» та черговою 
порцією пригод Індіани Джонса, таки 
тримає до кінця. Паризькі підземел-
ля, закинуті катакомби, в яких живе 
щось питомо лихе, що змушує кож-
ного з героїв зіштовхнутися зі своїми 
страхами та болем. Що цікаво, знімання стрічки минали в справ-
жніх катакомбах, а не в звичних для подібних історій спеціально 
обладнаних павільйонах. На тверду трійку фільм тягне, а це вже до-
сягнення як на теперішній кінематограф. Для любителів жанру. 

«ПРИНЦЕСА 
МОНАКО» 
(Франція, Італія, 2014)
Режисер: Олів’є Даан
Реальна історія голлівудської кі-

нокоролеви Грейс Келлі, яка змінила 
свій поважний трон на менш значи-
ме крісло принцеси карликової єв-
ропейської держави Монако. Справ-
жній акторський бенефіс Ніколь 
Кідман, яка змусила мене відчути під 
час перегляду стрічки, що я дуже і 
дуже скучив за фільмами з нею (хоча 
нещодавно переглянутий і свіжий 
«Перш ніж я засну» торкнув геть не 
так). Витончені канські кінокритики і сноби з числа обивателів, без 
сумніву, скажуть (а багато хто вже сказав), що фільм – відверта ва-
нільна попса без належної глибини драматизму та сюжету. Я не по-
годжуся. У вимірі і людському, і мистецькому, і історичному фільм 
являє собою чудовий приклад історії людини, яка здатна протиста-
вити обставинам свою волю, яка здатна перемагати ці обставини, 
переступаючи через внутрішню гордість і слабкість бути просто 
ще однією непримітною людиною. Сильно і тонко. Раджу! 
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ЖИТТЯ – ЦЕ «ЗІТКНЕННЯ»
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Юрій КОНКЕВИЧ

іткнення – це завжди удар, 
протистояння, злам. Після 
нього щось нищиться або 

ж стає сильнішим, загартованим. 
Так сталося і у фільмі «Зіткнення» 
(англ. «Crash»), у фіналі якого герої 
загоюють свої душевні рани та 
слабкі місця.

Стрічку Пола Гаґґіса назвали кри-
мінальною драмою. Мені ближчою є 
оцінка «соціальна драма-бліцкриг». 
Власне химерним перехрестям доль 
і сюжетів фільм дуже нагадав «Вави-
лон» Алехандро Іньярріту. Але у «Зі-
ткненні» на дорогу цими перехрес-
тями відведено тільки два дні, тому 
сюжет летить блискавично.  

Отже, сучасна Америка, Лос-
Анджелес. Упродовж 36 годин на вули-
цях міста зіштовхуються і сплітаються 
долі двох поліцейських, окружного 
прокурора, його жінки та помічниці-
коханки, перса – власника крамнич-

ки і його доньки-медсестри, двох 
чорношкірих викрадачів авто, також 
«чорного» режисера і його дружини, 
слюсаря-мексиканця, корейської сі-
мейної пари та ще доброго десятка лю-
дей. Герої «Зіткнення» різні за расою, 
вірою, статусом. Усі вони живуть у за-
мкнутому колі однієї і тієї ж помилки 
всього людства – нерозуміння. Расова 
ненависть, тема якої домінує у стріч-
ці, мені видалася тільки бекґраундом, 
інколи навіть потішним (можливо, че-

рез те, що Америка – якась далека та 
незбагненна).

Усе починається із виклику поліції 
на місце убивства, цією сценою фільм 
і закінчується. Але між ними режисер 
встигає показати, як змінюється жит-
тя кількох десятків людей. Із середини 
фільму дивишся «Зіткнення», наче на 
голках сидиш. У деяких моментах об-
становка загострюється настільки, 
що заледве не іскри з екрану летять – 
фільм не перестає дивувати до самого 

кінця несподіваними поворотами сю-
жету і сильними моментами.

Спочатку здається, що доля зігра-
ла з героями «Зіткнення» злий жарт, 
але ж у фіналі виходить так, що вона 
їх навчила. Образи змінюються, ін-
шими стають судження про світ, про 
людей, відкидаються в бік забобони і 
помилки, які раніше оточували їх. До-
брішають навіть злочинці.

Фільм уперше було представлено 
публіці на кінофестивалі в Торонто 
у вересні 2004-го, а в 2005 році ви-
пущено у міжнародний прокат. Щоб 
вписатися у не дуже великий бюджет 
($6 млн), Пол Гаґґіс надав для знімань 
власний дім (у фільмі – дім прокуро-
ра Кабота) і машину. Акторка Сандра 
Баллок (вона найбільш розкручена 
кінозірка у стрічці), прочитавши 
сценарій, настільки сильно захотіла 
взяти участь у зйомках цієї картини, 
що купила квиток на літак за свій ра-
хунок і прибула на знімальний май-
данчик. «Зіткнення» став першим 
оскароносним фільмом, права на 
який було куплено безпосередньо на 
кінофестивалі.

У результаті фільм отримав шість 
номінацій на премію «Оскар», у трьох 
з яких виграв: найкращий фільм, мон-
таж та оригінальний сценарій. Але 
найкращий приз «Зіткненню» – це ба-
жання ще раз переглянути його. 

Життєвий фільм, який вчить лю-
бити кожну мить і шанувати тих, хто 
поруч. 

P.S. Забув: окремо послухай-
те і саундтрек до стрічки. Головна 
тема тут – https://www.youtube.com/
watch?v=ZJe3scVkFbk

З
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Розмовляла Ірина КАЧАН

44-річний волинський художник 
Руслан Чугай із перших хвилин 
знайомства підкорює своєю 
простою і привітністю. А його 
роботи захоплюють насамперед 
глибиною й змістовністю. 
Руслан не вважає себе унікально 
обдарованим, утім зізнається, що 
дуже вдячний долі за талант до 
малювання.  

– Руслане, у нас пристойна різ-
ниця у віці, а язик не повертається 
звертатися на ви. Як тобі це вдаєть-
ся? Як лишатися молодим, коли тобі 
перевалило за 40?

– Молодість – це спосіб життя. 
Головне – лишатися самим собою. Це 
глибоко внутрішнє відчуття. А ще, ма-
буть, важливо мати заняття для душі.

– І у тебе це – малювання…
– Скільки себе пам’ятаю, до малю-

вання мене завжди тягнуло. Маю гар-
ний спогад із дитинства, коли дядько 
із закордону привіз набір фломастерів. 
Це була справжня розкіш. Хоча якби 
свого часу не почав малювати, то, ма-
буть, пов’язав би своє життя з музикою. 
Принаймні якоюсь мірою. Бо музика – 
то ще одне моє велике захоплення. 

– Коли ти збагнув, що уже можна 
називати себе художником? 

– Художником відчув себе на пер-
шій скромній виставці студентських 
робіт. То був 90-й рік. Я навчався у 
Львівському училищі прикладного 
мистецтва імені Івана Труша. Тоді 
вперше відчув, що на щось таки зда-
тен, що я комусь цікавий як творча 
особистість. Я ніколи не хизувався 
своїми вміннями, ніколи не вважав 
себе богемним чоловіком. Просто мої 
зорі саме так розташувалися.

– Батьки не відмовляли вчитися 
на художника? Сумнівний промисел, 
як на ті скрутні часи…

– То був мій вибір. А дев’яності 
були направду скрутними, тому до-
водилося викручуватися. Працював у 
кооперативі, розмальовував скринь-
ки, які збували в Польщу. Спробував 
свої сили у графіці, довелося робити 
коробки для взуття, етикетки, під-
робки тіней. Спробував намалювати 
кілька ікон.

– Вважається, що художники – 
люди дивакуваті. Наскільки цей сте-
реотип, за твоїми спостереженнями, 
відповідає реаліям?

– Звісно, серед людей творчих про-
фесій частіше трапляються мрійники 
і диваки. Однак насправді це не що 
інше, як звичайнісінький стереотип. 
Я, приміром, ніколи не буду казати 
про свою роботу, мовляв, як же я її ви-
страждав. А таке буває в художників. 
У мене все інакше: бажання творити 
або є, або його нема. І все тут. 
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РУСЛАН ЧУГАЙ: РУСЛАН ЧУГАЙ: «У ТВОРЧОСТІ «У ТВОРЧОСТІ 
ВАЖЛИВА ІМПРОВІЗАЦІЯ. ВАЖЛИВА ІМПРОВІЗАЦІЯ. 
БО ВСЕ НАШЕ ЖИТТЯ – ТО БО ВСЕ НАШЕ ЖИТТЯ – ТО 
СУЦІЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ»СУЦІЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ»

– Ти працюєш в університеті, але 
й малюєш картини на замовлення. 
Яка робота цікавіша?

– Я люблю малювати, і якби мож-
на було жити лише з цього, то я був 
би щасливий. Але мені подобається 
спілкування зі студентами. Власне 
оцей контакт із молоддю. Серед них 
трапляються дуже талановиті хлопці 
й дівчата. У декого я сам вчуся і не со-
ромлюся у цьому зізнаватися. А іноді 
буває, що хочеться вимкнути телефон 
і віддатися творчості…

– І до чого зараз тяжієш?
– У творчості все хвилями. Зараз я 

вже не малював би того, до чого у мене 

був творчий інтерес років 20 тому. 
Тоді домінувала соціальна тематика 
– аборти, наркоманія, воєнні мотиви, 
Чорнобиль. Мені навіть іноді роблять 
закиди, мовляв, чому зараз не малюю 
на воєнну тематику. А мене навпаки 
зараз тягне до квітів, до природи. Хоча 
свого часу я розпочав серію робіт, яку 
умовно назвав «Україна: від Мазепи 
до УПА». Доводилося бувати на ре-
конструкціях боїв УПА, маю матеріал 
з чого малювати. А тут раптом – війна 
в сучасній Україні. І нині вже маю за-
дум об’єднати деякі роботи в диптихи, 
щоби минуле перепліталося із сього-
денням. 

– Під впливом чого творилися 
кращі роботи?

– У мене так дивно трапляється, 
що достатньо захотіти намалювати 
добротну картину, і мені то вдається. 
На інтуїтивному рівні твориш те, що 
виявляється актуальним через роки.

– Можеш окреслити власний ху-
дожній стиль?

– Ніколи не давав визначення 
власній творчості. Я малюю так, як 
мені подобається, навіть якщо це не-
правильно з точки зору техніки. Я на-
віть схильний думати так: якщо диле-
тантство щире, то воно справжнє. У 
творчості важлива імпровізація. Бо 

все наше життя – то суцільний експе-
римент. Важливо творити з любов’ю. 
Скільки теоретичних знань і практич-
них навиків у тебе не було б, єдино-
правильної формули нема. 

– У тебе є серія портретів відо-
мих людей, здебільшого музикантів. 
Із чого почалося це захоплення?

– Я слухаю дуже різну музику, але 
в певний момент у мене виникло ве-
личезне бажання підтримати україно-
мовну музику. З гітарою я не здружив-
ся б, а от із пензлем я вмію працювати. 
І вирішив створити серію робіт укра-
їномовних виконавців, але щоби на 
звороті були автографи. Це почалося 
році в 2007-2008 і триває донині. Так 
трапилося, що я випадково натрапив 
у Луцьку на актора Богдана Бенюка, 
взяв у нього автограф і розповів про 
свою ідею. І от саме з картини Бенюка 
й розпочав. А далі були хлопці з гурту 
«Борщ», Віктор Бронюк, Віктор Ви-
нник, Валерій Маренич, Вадим Крас-
ноокий, Горгішелі, Андрій Середа, 
Олег Тягнибок й інші. 

– Буває таке, що прокидаєшся 
вранці і відчуваєш потребу взяти-
ся за пензля? Який він – процес на-
родження ідеї і бажання її негайно 
втілити?

– Та по-різному буває. Звісно, я 
хотів би ніде не працювати, постійно 
малювати картини, продавати їх, вдо-
сконалювати себе. Це велике щастя за-
робляти на життя тим, що ти любиш 
найбільше. Але не все так просто. Од-
нак коли довго не малюєш, то від того 
стає дуже зле. І просто мусиш братися 
за свої фарби, пензлі. Це дуже душев-
не заняття. 

– Але ж бувають і замовлення, до 
яких душа не лежить…

– У такі моменти просто береш 
себе в руки і працюєш у поті чола. 

– Які найдивніші замовлення 
траплялися?

– У важкі 90-ті пішла чутка, що я 
малюю на замовлення кримінальних 
авторитетів. Насправді, як виявилося, 
до мене зверталися такі люди, які не 
дуже дружили із законом. Що не кажи, 
то теж цікавий досвід. 

– Руслане, як тобі здається, наші 
люди вміють цінувати мистецтво?

– Дуже прикро помічати, як люди 
не цінують авторські роботи. Нехай 
там навіть дуля з маком буде зобра-
жена, але якщо в це вкладена душа, 
то картина вартісна. А ще я радив 
би купувати справжні картини, а не 
китайську «штамповку». Найбільше 
дивує, що часто на різноманітних уро-
чистостях наші чиновники дарують 
один одному саме такі низькопробні 
картини. І оцей несмак мене шокує. Бо 
це ж не картини, а примітивні розма-
льовки. Хочеться, аби люди відчували, 
де штучне, а де справжнє.

ХРОНІКЕР
Руслан Чугай народився 4 лютого 1971 року в 
Луцьку. Випробовує себе на ниві мистецтва змалку, 
коли ходив у гурток образотворчості Палацу 
учнівської молоді, далі – у Луцькій художній школі, 
Львівському державному коледжі декоративного 
та ужиткового мистецтва ім. Івана Труша (відділ 
художнього оформлення). 
Педагогічну стезю розпочав у ВПУ №2, де викладав 
композицію, шрифти, матеріалознавство, виробниче 

навчання з художнього оформлення. З 1996 
року працює на кафедрі дизайну завідувачем 
лабораторій ЛНТУ. Паралельно здобув кваліфікацію 
спеціаліста дизайну. 
З 1991 року – постійний учасник художніх виставок, 
зокрема персональних: 1997 рік – ВРУКБ «Приват-
банк»; 1999 рік – Палац учнівської молоді; 2008 рік – 
Луцька міська рада; 2009 рік – арт-галерея Волинської 
організації Національної спілки художників України; 
2010 рік – арт-галерея «Зуза» (Рівне). Його роботи є в 
Україні, Росії, Польщі, Греції, Чехії, Німеччині.
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Лідери «ультрас» «Волині» подякували 
Сімініну за шість сезонів у «Волині». 

ВОЛЕЙБОЛ

«СІМУ» – НА БАГАТІ СЕЛА«СІМУ» – НА БАГАТІ СЕЛА

ТИМ ЧАСОМ

ВОЛИНСЬКІ БОКСЕРИ 
– ДРУГІ В УКРАЇНІ
Назар ТРИКУШ

У Чернівцях на п’ять днів зібралися найсиль-
ніші боксери держави. Буковина приймала од-
разу Кубок України та Чемпіонат України серед 
молоді та юніорок. На Кубку України у ваговій 
категорії 51 кг «золото» здобула ковельчанка Те-
тяна Коб. У ваговій категорії 57 кг бронзову ме-
даль виборола Олександра Федіс.

На ЧУ волинянки вибороли аж чотири «зо-
лота».  У загальнокомандному рейтингу Волинь 
стала другою після столичних боксерок. 

15 МАТЧІВ 
В ОДИН ДЕНЬ

У Луцьку вчетверте провели турнір пам’яті 
легенди волинського волейболу Сергія Семе-
нюка. Цього року товариський, але престижний 
турнір зібрав шість команд з Волині та Львівщи-
ни. У майбутньому організатори націлюються на 
міжнародний рівень. Спершу команди зіграли 
групові матчі за коловою системою.

 У групі А, не програвши жодної партії, пер-
ше місце посіла команда «СКФ Україна». Другою 
стала ковельська дружина. На дні «турнірки» 
першої групи опинилася команда «КДЮСШ № 
1» (Луцьк).

У групі В глядачі побачили більше боротьби. 
Прогнозовано, та не без проблем переможцем 
групи став луцький «Олюртранс». Галичани з 
ВК «Єдність» (місто Броди) опинилися на другій 
сходинці. Третьою завершила груповий етап тур-
ніру команда «Технічний коледж» (місто Луцьк).

У фінальних стикових іграх зіграли команди 
з різних груп, які розташувалися на однакових 
позиціях. Таким чином, останньою в турнірі ста-
ла команда «КДЮСШ № 1», у матчі за 5-6 місце 
поступившись гравцям технічного коледжу. Чет-
вертими стали волейболісти з «Єдності». «Брон-
за» дісталася ковельській «ПП Борідка».

Завершальний матч турніру визначив пере-
можців змагань. Ні для кого не стало несподі-
ванкою, що на майданчик вийшли найсильніші 
колективи області – луцькі «Олютранс» та «СКФ 
Україна». Перемогу 2:0 і золоті нагороди турніру 
святкували олюртрансівці. Варто зауважити, що 
срібні призери в двох сетах відстали від тріумфа-
торів лише на 5 м’ячів – 25:22 та 27:25.  

Організатори турніру також нагородили 
найкращих волейболістів за амплуа. Так, най-
результативнішим нападником став Володимир 
Андрійчук («Олюртранс» Луцьк); найспритні-
шим зв’язуючим став Євген Приступчук («ПП 
Борідка» Ковель); найкращим захисником – 
Олександр Зуєв («Єдність» Броди); володарем 
найміцнішого блоку турніру став Сергій Обертас 
(«СКФ Україна»).

«Емоції позитивні, приємно, коли приходить 
глядач. У Луцьку є волейбол справді високого 
рівня, – розповідає Сергій Обертас. – Турнір 
вдався, була інтрига, напруга. У фіналі зустріли-
ся дві найкращі команди області, по обидва боки 
грали майстри спорту України і Радянського со-
юзу. Цей турнір намагатимемося вивести на між-
народний рівень. Важливо не забувати головне – 
цим ми вшановуємо пам’ять нашого президента, 
клубу «Підшипник».

Сюрпризом для учасників стала й спеціальна 
нагорода для найсимпатичнішого гравця. Цього 
року її започаткували волейболістки команди 
«Континіум-Волинь-Університет». Її присудили 
Андрію Семенюку («Олюртранс»).

БОКС

Юрій КОНКЕВИЧ

…«Сіма» акуратно прийняв м’яча, кутиком 
оцінив позицію воротаря та свою, помітив, 
що йому хоче завадити гравець донецького 
«Металурга» й за немислимою дугою 
запустив м’яча із 32 метрів у верхній кут 
воріт Бандури. Це був перший і наразі 
єдиний гол Сергія Сімініна за «Волинь» 
в офіційному матчі. До цього було кілька 
ударів у стійку, які наш кеп завдавав під час 
вилазок в чужу штрафну. Мега-подія сталася 
на фініші такої героїчної й успішної кар’єри 
Сімініна у Луцьку. Гол став сюрпризом для 
всіх, в тому числі й для самого Сергія. Не 
меншим сюрпризом, щоправда, неприємним 
обрушилася на вболівальників звістка про те, 
що Сімініна у «Волині» більше не буде. 

Причина цьому – «Сіма» й клуб не досягли 
згоди у підписанні нового контракту. Старий 
закінчився ще напередодні першого збору «Во-
лині» у Туреччині, й сторони взяли паузу, обго-
ворюючи умови. Не домовилися щодо фінансо-
вих умов, і за кілька днів до вильоту команди до 
Белека Сергій став вільним агентом, а значить, 
шукатиме собі нову команду. 

Сказати, що відхід Сімініна – втрата для «Во-
лині», це однаково, що заявити: Кутаков – коруп-
ціонер. Ні, відшукати правого захисника напевне 

Павло ФІЛОНЮК

«Волинь» відлетіла на 
заключний навчально-
тренувальний збір у 
Туреччину. У Белеку підопічні 
Кварцяного мешкатимуть 
і тренуватимуться у вже 
знайомому їм «Кремлін 
Палаці». Ця поїздка буде 
присвячена більше ігровій 
зіграності команди, «Волинь» 
проведе 5 спарингів. 

Їхній перелік такий: 
11 лютого – «Шахтар» (Солі-

горськ, Білорусія), третє місце у по-
точному чемпіонаті Білорусі.

14 лютого – ОФК (Белград, Сер-
бія), шосте місце поточного чемпіо-
нату Сербії.

17 лютого – «Астана» (Казах-
стан), перше місце поточного чем-
піонату Казахстану.

19 лютого – «Алашкерт» (Ві-
рменія), п’яте місце поточного чем-
піонату Вірменії.

21 лютого – «Саксан» (Молдо-
ва), четверте місце поточного чем-

піонату Молдови.
До Белека вирушила звична 

когорта гравців, за винятком Сімі-
ніна, про якого розповіли вище. З 
новачків, які засвітилися у Луцьку 
за кілька днів перебування коман-
ди на батьківщині, відмітимо тіль-
ки одного – Юрія Габовду. Він встиг 
«засвітитися» у «Карпатах» і «Тав-
рії». Безпосередньо до Белека при-
були й гравці «Дніпра» Польовий та 
Політило – вони, ймовірно, будуть 
орендовані на додачу до Кобахідзе 
та Бабенка. Це відповідно правий 
захисник та півзахисник. Сергій 

Політило, до слова, уродженець Но-
воволинська. 

Відзначимо, що за останній 
місяць «Волинь» трохи полегши-
ла свою зарплатну відомість. Крім 
Сергія Сімініна, з команди пішли 
Іван Рогач (повернувся додому у 
сербську «Войводіну»), а голкіпер 
Сергій Літовченко шукає собі ко-
манду у Польщі.

Перший матч весняної стадії 
чемпіонату «Волинь» зіграє у пер-
ший день весни – 1 березня луча-
ни гратимуть у Дніпропетровську 
проти «Дніпра». 

не буде проблемою для Кварцяного – його селек-
ція в хорошому тонусі. А от виховати лідера, а 
головне – відшукати його вже на старт весняного 
циклу матчів буде ой як непросто. «Сіма» міг і 
суперника у ступор увігнати на полі, і партнеру 
добрячого прочухана «виписати», якщо той не 
добігав, відставляв ногу чи байдикував.  

Утім для сучасної «Волині» Сергій – не про-
сто лідер і вожак. «Містер підкат», як його на-
зивали телекоментатори, символічна фігура, яка 
по-футбольному поєднала Схід і Захід. Саме у 
західноукраїнському клубі виявив себе якнай-
краще і став улюбленцем публіки уродженець 
Криму, який з батьками переїхав у Ровеньки на 
Луганщину. Сімініна помітили скаути «Зорі» й 
запросили у свій спортінтернат. Але закріпитися 
надовго в Луганську Сергію не вдавалося – його 
відсилали то у «Волинь», то в харківський пер-
шоліговий «Геліос». Улітку 2009 року Сімінін 
остаточно став гравцем «Волині», дуже швидко 
отримав капітанську пов’язку, яку одягав на мат-
чі й за головного тренера Анатолія Демяненка, і 
за більш звичного йому Віталія Кварцяного. До 
слова, Анатолій Васильович всерйоз пропонував 
кандидатуру Сімініна Олегу Блохіну, коли той 
очолював національну збірну України. 

Третій номер лучан зіграв за команду у пер-
шій та Прем’єр-лігах 148 матчів. І не пригадати 

БЕЗ «ВХІДНИХ», ТІЛЬКИ «НАДІСЛАНІ»

поєдинку, де він не викладався б на повну. Скіль-
кох нападників і лівих хавів він «з’їв»?! Скільки 
разів тільки його відчайдушні підкати рятували 
ситуацію?! Таке не могло не подобатися луцькій 
публіці, яка в останні роки ходила «на Сіму та 
Еріка». І не було матчу, після якого Сергій не вів 
команду подякувати глядачам за підтримку, бай-
дуже, з яким рахунком закінчився поєдинок. 

Хоча, зважаючи на статус «Волині», титулів у 
Луцьку Сімінін особливо багато не назбирав. Із 
«Волинню» Сергій виграв друге місце у першій 
лізі в 2010 році і двічі потрапляв у півфінал Куб-
ка України. 

Сімінін прижився в Луцьку й тепер йому не-
легко буде обирати напрям продовження кар’єри. 
Зробити в Україні йому це буде вкрай важко, адже 
клуби укомплектовані, на ринку велика кількість 
гравців, які шукають роботу. Вибір у Сергія на-
разі невеликий, а головне – він може опинитися 
у часовому цейтноті, адже форму розгубити не-
важко. Ідеальним міг би бути польський чемпіо-
нат – у ньому платять хоч менше, але щомісяця. 
Та й поруч вона, Польща, відтепер вже з рідним 
«Сімі» Луцьком. Утім і варіант казахського чи 
азербайджанського чемпіонатів не відкидаймо. 
Це, звісно, якщо Сергій не залишиться в Україні. 
Якщо так станеться, упевнений, що вихід Сіміні-
на на поле «Авангарда» у складі суперника «Во-
лині» супроводжуватиме овація публіки. Він на 
неї заслужив.
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 5 лютого 2015 року

АНЕКДОТИ

СУДОКУ

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

  
Курс рубля подолав психологічно 

важливий рубіж — тепер рублі купують 
тільки психи.

  
Будь-яку депресію треба зустрічати 

радісним сміхом.
Депресія подумає, що ти ідіот, і 

втече.
  

Микола Азаров пояснив, чому втік з 
України: «Мене хотіли вбити українські 
філологи».

  
Росію з колін можна підняти, тільки 

якщо горілку переставити на полицю 
вище.

  
Російські економісти вважають, що 

основною причиною падіння рубля ста-
ло відкриття Колумбом Америки.

  
Ніяк не можу зрозуміти, чому пішо-

ходи впевнені у справності гальм моєї 
машини більше, ніж я?!

  
Олег Ляшко поміняв орієнтацію. 

Радикально.
Змінив вила на віллу!

  
— Тату, а що таке інфляція?
— Якщо двома словами, синку, то 

це коли ти купуєш тюльку, а платиш, 
наче то золота рибка.

  
А я от живу в Росії — і горя не знаю! 

Тільки ганьбу і приниження.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

Розставивши пастки на зубрів, уполювали щурів. 
Не розмінюйтеся на мідяки, і далі ставте високі 
цілі, тим більше, що інфляція перетворила міль-
йони на мільярди. Варто навчитися правильно 
бити по кнопках. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Віктор Божидарнік (22 квітня 1945 р.)

Важко змиритися з тим, що поруч ходять силь-
ніші особистості. Вони вряди-годи натякають 
про те, що час іти відпочивати. Майнові про-
блеми й робочі питання догризатимуть, але не 
розв’язуватимуться. 

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Богуслав Галицький (3 червня 1950 р.)

Ваші підопічні самі знають, що робити, тому бере-
жіть нерви. Не варто довіряти малознайомим лю-
дям, оскільки вони можуть виявитися шахраями. 
Не забувайте про блоки, геймпойнти та подачі.

РАК (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич (23 червня 1965 р.)

Цього тижня вас кидатиме від захмарних солод-
ких ілюзій до гірких розчарувань. Але таке вже 
життя… Від емоційних каруселів нікуди подіти-
ся. Присвятите час тому, що запланували ще два 
тижні тому.  

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)

Зорі радять виставитися небесній канцелярії, бо 
тимчасові незручності вашого життя дуже ско-
ро минуться. Сніг зійде і робота потече звичним 
руслом: наради, плани і звіти. «Усе мине, як з бі-
лих яблунь дим».

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

Балкони падають на голови, а велосипедисти 
шмалять сходинками у ваш робочий кабінет. Це 
кадри нічних жахіть, які можуть наснитися у ніч 
проти дня святого Валентина. Прозорий натяк на 
найближчі оперативки. 

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

Навколо шиплять змії, ображені вашим патро-
ном. Але ви гнете свою лінію, попри валізу комп-
ромату із славних минулих деньків. Ех, лихі 1990-
ті й круті 2000-ні!.. Не забувайте!

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Михайло Щур (25 листопада 1972 р.)

Ваші «скелети у шафі» вже не вміщаються у ній. 
Увесь тиждень мучитиме тема роздвоєння особис-
тості, бо доведеться працювати на два міста. Крім 
того, задовбуть порівняння і хіхоньки-хахоньки 
про вашого знаменитого тезку Р. Вінтоніва. 

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

Відносне затишшя минулого місяця було оман-
ливим. Загребущі руки не припинять тиснути 
на перлину біля моря. Матимете шанс пояснити 
дивні есемески. Вам повірять, якщо будете пере-
конливими. 

КОЗОРІГ (22.12–20.01)
Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Спілкування із собі подібними не даватиме того 
кайфу, який можна відчути, пліткуючи на призь-
бі. Частіше ходіть у народ і набирайтеся фактів та 
нових слів. Буде нагода видати усе назбиране на 
публіку. 

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

Втиратимете шмарклі «картонним підробкам со-
вісті». Зорі застерігають, що якщо регулярно біга-
тимете за межу пристойності, ймовірні проблеми 
удома, на забутому усіма Поліссі. 

РИБИ  (19.02 – 20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

Енергія б’є, наче з газової свердловини. Але вона 
наразі не приносить результатів. Традиційно під-
німатимете шум навколо будь-якого починання, 
утім, буде скидатися на те, що результати вас не 
цікавлять.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 13 – 19 ЛЮТОГО 

ПАСКУДИТЬ І НЕ ЧЕРВОНІЄ

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

Голова: Які будуть пропозиції?
Чуркін (РФ): Можна, я на стіл 
насру?
Всі: НІ!!!!
Чуркін: (Сере на стіл перед 
Клімкіним (Україна) Дякую!
Україна: Ви бачили?! Росія щойно 
насрала нам на стіл!
Чуркін: У вас немає доказів!
Україна: Це була ваша дупа, і з неї 
вилізли ваші екскременти!
Чуркін: Надайте нам факти!
Представник США: Наші експерти 
провели аналіз складу речовини, 
моделювання координат і дійшли 
висновків, що це, безумовно, 
екскременти, і це насрала Росія.
Чуркін: Надайте нам докази!
Представник Великобританії: 
Це обурливо! Це, безумовно, 
насрала Росія. Так не може більше 
тривати.
Представник Німеччини: 
Пропоную обговорити можливість 
висловлення нашої спільної 
стурбованості поведінкою Росії.
Чуркін: Я накладаю вето на це 
рішення. (Знову сере на стіл 
Україні)
Україна: Ви бачили?! Ось знову! 
Росія знову насрала нам на стіл, 

ось екскременти, ось срака, ось він 
одягає штани!
Голова ООН: Якщо ці факти 
підтвердяться, ми маємо 
відповідним чином відреагувати!
Чуркін: Повторюю, надайте нам 
хоч один доказ!
Німеччина: Ми сподівалися, що 
санкції допоможуть, але сморід з 
кожним разом стає все сильнішим! 
Ми підозрюємо, що Росія, можливо, 
сере на стіл Україні.
Чуркін: Надайте нам докази!
Голова ООН: Ухвалімо рішення 
про те, що ми глибоко шоковані!
Чуркін: Я накладаю вето на це 
рішення. (Сере на стіл голови)
Україна: Ви бачили?! Ось зараз! 
Росія насрала на стіл голови ООН!!! 
Вона небезпечна, оскільки може 
насрати на стіл будь-якої країни 
Європи!
Чуркін: Ви так і не надали нам 
жодного доказу, який ми визнали б!
Представник США: Супутники 
Пентагона зафіксували підвищення 
смороду, який доноситься з 
боку Росії. Ми маємо розглянути 
можливість позбавити Росію права 
срати на засіданні ООН!
Чуркін: Я накладаю вето на 

це рішення (Знову сере на стіл 
Україні). У вас немає жодного 
доказу. Навпаки, всі численні 
факти говорять про те, що Україна 
обгадилася сама!
Україна: Ви бачили, Росія щойно 
насрала нам на стіл знову!
Представник Німеччини: Стає 
все складніше тут перебувати, ми 
закликаємо сторони до діалогу!
Чуркін: Росія хоче скористатися 
правом додаткового виступу! 
(Бере пластикову обкладинку 
від папки і починає розкидати 
нею екскременти на всіх членів 
ООН) Росія – велика держава і не 
дозволить нікому на себе тиснути! 
Ви не можете, не надавши жодного 
факту, диктувати нам свої умови. 
Подивіться краще на себе. Адже 
ви всі – засранці, сидите тут по 
вуха в лайні, від вас смердить. 
Як ви можете вказувати нам, як 
поводитися?! Спасибі за увагу. 
(Залишає зал, жбурнувши вимазану 
папку в голову ООН та сплюнувши 
на черевики представника США)
Голова ООН: Дякую всім і кожному 
за вашу позицію, наступне 
засідання стурбованості щодо 
українського питання відбудеться, 
коли провітриться зал.

СТЕНОГРАМА 30-ГО ЗАСІДАННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН ЩОДО СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
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