ОБ’ЄКТИВ
ПРОТИ
КАЛАША
стор.

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ
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ВЕЧЕРІ ПРИ СВІЧКАХ:

ВИМУШЕНА ВОЄННА РОМАНТИКА
стор.

ВАЖЛИВА СПРАВА

ЗОМБОЯЩИК

ЛУЦЬК «БЕЗМЕЖНИЙ»:
75 КІЛОМЕТРІВ ПРОБЛЕМ

ГЕОПОЛІТИКА

ЧОМУ В УКРАЇНІ
ПРЕЗИДЕНТ ЛУКАШЕНКО?

Луцьк із радянських часів не має чітко затверджених нових
меж. Хоча впродовж останніх десятиліть обласний центр
Волині активно розвивався і, закономірна річ,
розширював свою територію.
стор.
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Пок
Поки на сході триває
вій
війна за територію
та незалежність
наш країни, в
нашої
інфо
інформаційному просторі
сво баталії. Приємні
свої
н
новини з цього
фронту: Україна
нарешті почала
жорстко й чітко
ставити заслон
брехні з Росії. Краще
п
пізно,
ніж ніколи…
стор.
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УКРАЇНА РОЗВАЛИТЬ І РФ, І ЄС

Європейський простір сьогодні повністю
структурований і поділений: на заході – ЄС, на сході –
РФ. Україні отримати якісь вигоди за такої конфігурації
годі. Навпаки, Україна є останнім об’єктом поділу.
Затиснута «між молотом і ковадлом» країна може
втратити свою «землю». Все спростилося до дилеми –
або вони нас, або ми їх.
стор.

7
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ГОРДІСТЬ КРАЇНИ
ГОРДІС

ФІЛЬМ
ВОЛИНЯНИНА
ВОЛИН
ВИСУНУТЬ
ВИ
НА ПРЕМІЮ
Н
«ОСКАР»
Художній фільм
«Поводир, або
Квіти мають очі»
режисера Олеся Саніна висунуть від України на
премію «Оскар» в номінації «Найкращий фільм
іноземною мовою», повідомляє «Укрінформ».
Серед картин-кандидатів на «Оскар» від України
Українським Оскарівським комітетом розглядалися
також «Плем’я» Мирослава Слабошпицького і «Сурмач» Анатолія Матешка.
В основі сюжету «Поводиря» – подорож Радянською Україною американського хлопчика Пітера і
українського сліпого музиканта Івана Коцюби на початку 1930-х років – драматичні часи колективізації,
Голодомору і знищення інтелігенції.
У фільмі знімалися Антон Святослав Грін, Джамала, Стас Боклан, Джеф Баррел, Олександр Кобзарь,
Олег Примогенов та інші актори. Стрічку знято кінокомпанією «Пронто фільм» за підтримки Державного
агентства України з питань кіно.
Світова прем’єра картини відбулася на Одеському
міжнародному кінофестивалі в липні 2014 року. В
обмежений прокат «Поводир» виходить у Рівному 11
вересня, а у всеукраїнський – 12 листопада.

І ЗНОВУ ВИБОРИ

КЛІМЧУКУ
ОБИРАТИМУТЬ
ЗАМІНУ
У ВОЛИНЬРАДІ
У Луцьку разом із парламентськими виборами
26 жовтня відбудуться й проміжні вибори до
Волинської обласної ради. Нового депутата
лучани обиратимуть у виборчому окрузі № 38, це
правобережна частина міста.
Проміжні вибори оголошено у зв’язку з нещодавньою смертю екс-губернатора Бориса Клімчука, який
був депутатом Волиньради. Як відомо, на місцевих
виборах у жовтні 2010 року за Клімчука проголосувала чверть виборців округу.

СХІД І ЗАХІД

ВОЛИНЬ ЗБИРАТИМЕ
КНИГИ ДОНЕЧЧИНІ І
ЛУГАНЩИНІ
Волинська облдержадміністрація спільно із
членами обласного осередку Національної спілки
письменників України оголосила про ініціативу зі
збору книг для жителів сходу.
Задум простий – у вигляді актуальної літератури
від культурно-освітніх установ, навчальних закладів,
а також усіх небайдужих волинян зібрати бібліотечку
та передати її у східні регіони нашої держави.
Книжки, журнали, сучасна українська література
та класичні твори світових письменників стануть нашим дарунком для читачів південного сходу України,
наголошують в ОДА.
Книги просять передавати в обласну державну адміністрацію за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, з понеділка до п’ятниці, з 08:00 до 17:00 год.
Контактні особи: Ольга Купровська, Юлія Енкович;
тел. (0332) 778-168.

У ТИЛУ

АБИ ДОПОМОГТИ ВОЛИНСЬКИМ
ВІЙСЬКОВИМ, ЛУЦЬКІ АКТИВІСТИ
ПРОДАЛИ 129 КНИЖОК І КОТА

П

ід час благодійного книжкового
ярмарку «Книга за життя» 7
вересня у Луцьку вдалося зібрати
4 957 гривень і 100 доларів.
Акція відбувалася на Театральному майдані Луцька. Її організатори – громадська
організація «Фундація розвитку громад».
Кошти, зібрані з продажу книжок на цьому
ярмарку, планують витратити на закупівлю
тепловізора для 1 БТГр 51 бригади.
Як повідомляють організатори, зібрані
книжки переважно українських авторів, або
ж українською мовою, але є й інші. Це художня, патріотична, наукова, церковна, дитяча
література. Книжки приносили до ВОГО
«Фундація розвитку громад» самі люди, долучилися до акції видавництво «Ключі» й
підприємці з «Книжкового пасажу». Письменниця Світлана Олексеюк передала 30 книжок власного авторства, аби допомогти армії.

Доцент кафедри української мови Інституту
філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі
України Олександра Ганздюк також надала на
потреби військових понад 70 своїх книжок.
Луцький активіст, що також допомагає волинським військовим на сході, приніс на Театральний майдан чимало книжок і маленьке
кошеня, яке майже одразу забрали люди.

Загалом, враховуючи і попередні дні акції (31
липня – 1 вересня), зібрано 13 тисяч гривень.
ВОГО «Фундація розвитку громад» запрошує усіх небайдужих лучан долучатися до акції
«Книга за життя» і приносити українські книжки до офісу за адресою: м. Луцьк, вул Шопена,11
(Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, другий
поверх).

МЕДИЦИНА

ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ
ОСУЧАСНЮЄТЬСЯ

У Волинській обласній
клінічній лікарні після
капітального ремонту
відкрили відділення
щелепно-лицевої хірургії
та офтальмології, які
розраховані на 30 та 45
ліжок відповідно.

Головний лікар медзакладу
Іван Сидор розповів, що потреба у капітальному ремонті
відділень назріла вже давно,
палати та кімнати персоналу
були майже технічно непридатними. Нині ж тут – сучасна
лікувально-діагностична апаратура, яка дає змогу надавати
людям якісну допомогу, повідомили у прес-службі Луцької
міськради.
«Щодень у цих відділеннях
приймають до півсотні пацієнтів. Лікарі здійснюють оперативні втручання. Зокрема,
в офтальмології ми зробили
великий крок уперед: обладнання дало змогу впровадити
37 нових методик діагностики,
лікування та відновлення зору.

Наші фахівці проходять стажування у Франції, Німеччині», – зауважив Іван Сидор.
У ході реконструкції замінили 60 вікон та 40 дверей.
У маніпуляційних, чистих
та гнійних перев’язувальних,
оглядових, цілком оновили
медичні меблі та устаткування. Повністю замінили сантехніку, як водопровідну, так

і каналізаційну. Відремонтували і їдальні, придбавши туди
меблі та інвентар. Нові меблі
з’явилися також у кожній палаті.
За словами головного лікаря, у реконструкцію інвестували близько 1 млн грн залучених
коштів, оскільки здійснювали
роботи силами колективу. Це
дало змогу зекономити.

НОВІ ПРАВИЛА

У КРИМ –
ЯК ЗА КОРДОН

8 вересня в силу вступили нові
правила, згідно з якими дозвіл на
в’їзд до окупованого Російською
Федерацією Криму надаватиметься
тільки в разі наявності
документів, що засвідчують особу
і підтверджують громадянство
України, повідомляє «Укрінформ».
Для в’їзду батьків із дітьми до
окупованого Криму з 8 вересня необхідно буде дотримуватися процедури звичайного виїзду за кордон у
випадку, якщо батьки перетинають
кордон за закордонним паспортом.
Якщо ж батьки їдуть на півострів
за внутрішнім паспортом громадянина України, то дитина також
повинна мати такий паспорт, який
можна отримати на сьогодні практично з дня народження.
Дозвіл на в’їзд з території Криму українцям, які не досягли 16річного віку, надаватиметься за
наявності документів, за якими
вони виїхали з материкової частини України.
Це нововведення пов’язане з
практичним виконанням Закону
України «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
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ВЕЛИКІ ЛЮДИ

В ОСТАННЮ ПУТЬ У РІДНУ ЗЕМЛЮ

БОРИСУ КЛІМЧУКУ БУЛО ВСЬОГО ЛИШ 63 РОКИ, АЛЕ
2 ВЕРЕСНЯ У НІМЕЦЬКІЙ ЛІКАРНІ ЙОГО СЕРЦЕ ЗУПИНИЛОСЯ
Ірина КАЧАН

С

Віддати шану знаному землякові, якого
називають найкращим очільником області
за часи незалежності, прийшли рідні, друзі,
знайомі, колеги, серед яких було чимало високопосадовців та бізнесменів, громадських
діячів і політиків. Попрощатися з Борисом
Клімчуком прийшло й багато звичайних лучан, яких шокувала звістка про його раптову
смерть від важкої недуги.
У Луцьку з Борисом Петровичем прощалися понад три години, біля входу до драмтеатру вишикувалася черга. Панахиду за померлим спершу провело духовенство УПЦ
МП на чолі з владикою Ніфонтом. Згодом на
прощання завітали і священики УПЦ КП разом із владикою Михаїлом.
«Сьогодні ми прощаємося з дорогою для
нас людиною, яка зробила так багато добрих
справ для рідної Волині. Сьогодні вся Волинь
у скорботі. Ми молимося і будемо молитися,
щоб Господь прийняв душу його», – виголосив Ніфонт.

НА ВОЛИНІ БУДЕ
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ
УЧАСНИКІВ АТО

ДІТИ

Сотні волинян на головній площі Луцька проводжають Бориса Клімчука у Волю Любитівську,
де його поховали поруч із батьками

Коли усі охочі попрощалися, труну пронесли через Театральний майдан у траурному
супроводі церковних дзвонів.
Поховали Бориса Клімчука біля батьків
у рідному селі Воля Любитівська на Ко-

СПРАВА «З ПОЛУНИЧКОЮ»
ЗНОВУ В СУДІ

Фото volynnews.com

ВИМОГИ ЧАСУ

За словами голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика, центр матиме приміщення з можливістю проживання, також облаштують
кабінети.
«До реабілітації слід залучати як психологів, так
і лікарів. У багатьох випадках психологічна реабілітація може перейти в медико-психологічну», – зауважив він.
Роботу зі створення обласного реабілітаційного
центру покладено на заступника голови ОДА Світлану Мишковець.

КРИМІНАЛ

Однак слухання перенесли через
хворобу її захисника, повідомляє ІА
«Волинські новини» з посиланням на
видання «Під прицілом».
Луцький міськрайонний суд у
липні 2014 року через хворобу нирок
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На Волині створять реабілітаційний центр для
учасників Антитерористичної операції. Цю роботу
мають розпочати вже. А до кінця вересня центр
має запрацювати на повну потужність.

отні волинян прийшли
попрощатися і провести в
останню путь Бориса Клімчука.
Прощання з колишнім губернатором
відбулося 5 вересня у приміщенні
обласного драмтеатру.

Директор модельного агентства
«Гламур» Олена Дьоміна, яку
звинувачують у причетності до
організації торгівлі людьми та
еротичної веб-студії, потрапила на
судове засідання під конвоєм.
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звільнив Олену Дьоміну від відбування
покарання на період лікування. Однак
прокурор одразу подав апеляцію. На
минуле судове засідання, яке відбулося
27 серпня, Олена Дьоміна не з’явилася,
а її захисник подав клопотання про відкладення судового розгляду у зв’язку з
тим, що підсудна перебуває на стаціонарному лікуванні в Луцькій міській
клінічній лікарні.
Однак незабаром з’ясувалося, що
на лікування Олена Дьоміна поступила лише за день до судового засідання,
і за кілька днів після нього виписалася з лікарні. Видання пише, що фігурантка справи з 11 січня перебувала
у розшуку, а 2 вересня її затримали та
помістили до ізолятора тимчасового
тримання. На чергове засідання підсудну доправили під конвоєм.
Як відомо, у лютому 2010 року в
обласному центрі Волині співробітники Служби безпеки України викрили
студію, в якій дівчата через інтернет
надавали інтимні послуги за кордон.
Знімали кіно «з полуничкою» в одній із
луцьких квартир. Організатором дійства був громадянин Німеччини. Він
працював спільно з лучанкою, директоркою модельного агентства «Гламур»
Оленою Дьоміною.
Як пізніше з’ясувалося, ця жінка
була причетна не лише до організації
порностудії, а й до вербування дівчат
до Республіки Польща, де їх використовували для створення пікантної продукції.

ЗАПИСУЙТЕСЯ У
ЧЕРГУ… ЕЛЕКТРОННУ

вельщині, як він і заповідав. Відспівували
у місцевому храмі. На кладовище великого волинянина проводили сотні людей. Зі
сльозами і розмовами про добрі справи
свого земляка.

ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

ЖИТЕЛІ
МАЛООМЕЛЯНІВСЬКОГО
МАСИВУ З ОСТРАХОМ
ЧЕКАЮТЬ ДОЩІВ
МІСЬКІ ВЛАДЦІ ОБІЦЯЮТЬ
НЕ ЛИШИТИ ЛЮДЕЙ У БІДІ
У луцькій мерії знову заговорили про
Малоомелянівський масив. Днями було вирішено
розробити проект пониження рівня ґрунтових вод
на масиві та вже за кілька тижнів розпочати роботи
з відведення води.
Проблема підтоплення Малоомелянівського
масиву тягнеться багато років. Навесні та восени
подвір’я, будинки, господарські будівлі постійно
підтоплюються.
Свого часу на місці сучасного Малоомелянівського масиву була болотиста місцевість. Лучани
почали тут будуватися, навозити землю на свої
ділянки. Через щільність забудови та будівництво
побутових каналізацій рівень ґрунтових вод почав
підвищуватися.
Для того щоб залагодити проблему пониження рівня ґрунтових вод на Малоомелянівському
масиві, міський голова Микола Романюк провів
нараду за участю представників департаменту
ЖКГ міської ради та «Проектно-вишукувального
інституту «Волиньагропроект».
«Це питання потрібно вирішувати терміново,
щоб з початком осінніх дощів двори та підвали
будинків громадян не заливало водою», – наголосив Романюк.
Як відомо, вже розроблено проект
господарсько-побутової каналізації, яка також
мала б допомогти розв’язати проблему підтоплення Малоомелянівського масиву. Його реалізацію
планували розпочати цьогоріч. Однак через події у
державі цього зробити не вдалося.

Півтори тисячі маленьких лучан нині перебувають
в черзі у дошкільні навчальні заклади. Міська
влада тим часом обіцяє продовжувати роботу
зі збільшення кількості місць у дитсадках, хоча
коштів бракує.
За словами головного освітянина Луцька Олега
Гребенюка, уже понад рік діє електронна система
реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів,
що дає змогу здійснювати моніторинг черги.
Система електронної черги, пояснює посадовець, дозволяє відстежувати наявність вільних місць
у кожному ДНЗ, вікові межі та статус дитини («в
очікуванні» та «є можливість зарахування»). Батьки
мають право зареєструвати дитину у два дошкільні
навчальні заклади.
«На 2014-2016 роки зареєстровано 11408 заяв. На
2014 рік надійшло 3958 заяв, прийнято у ДНЗ 2461
дітей, у черзі перебуває 1497 дітей. Прийом дітей до
дошкільних навчальних закладів триває», – звітує начальник міського управління освіти і додає, що нині
дитячі садочки відвідують 10486 луцьких дітей.
Також Олег Гребенюк зазначає, що у Луцьку вже
складається тенденція повторно залишати у дитсадках дітей старшого віку: 300 (2013 р.) та 350 (2014 р.).
А це, своєю чергою, зменшує кількість місць у ДНЗ
для дітей інших вікових категорій.
Разом з тим, зі слів чиновника, впродовж 20112014 років у дитсадках Луцька створено понад 700
додаткових місць. У мерії обіцяють, що у 2015-му
забезпечать ще 200 додаткових місць.
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ВАЖЛИВА СПРАВА

ЛУЦЬК «БЕЗМЕЖНИЙ»: 75 КІЛОМЕТРІВ ПРОБЛЕМ
Ірина КАЧАН

Л

За вирішення цієї проблеми місцева влада бралася неодноразово, утім
все ніяк не доводила справу до кінця.
Відтак старі межі вже вкрай неактуальні, а нових у Луцька досі нема.
Для когось узгодження меж міста видається не такою вже й важливою проблемою, але тільки не для
тих людей, які мешкають на спірних
територіях або ж мають там ділянки.
А незручностей ціла низка – від прибирання, вивезення сміття, освітлення, асфальтування чи озеленення до
виклику міліції, рятувальників чи
швидкої. Через відсутність чітких меж
служби, що обслуговують громадян,
можуть «спихати» роботу на своїх колег із прилеглих територій. Відсутність
відповідальності породжує чимало
непорозумінь, від яких потерпають
звичайні люди. Щоби усунути подібні
колізії, і підписують документи про
узгодження меж.
Утім підстави для оптимізму є. Зі
слів секретаря Луцької міськради Сергія Григоренка, який координує цю
тему в мерії, нові кордони Луцьк матиме вже скоро. Принаймні нині триває
активна робота, аби нарешті обласний
центр мав чіткі узаконені межі.
Владнати це питання ще в часи
свого мерства брався Антон Кривицький. Справа навіть була на фінальній
стадії, але довести діло до кінця колишній мер не зміг. Його наступник
Богдан Шиба теж переймався цією

Фото board.lutsk.ua

уцьк із радянських часів
не має чітко затверджених
нових меж. Хоча впродовж
останніх десятиліть обласний
центр Волині активно розвивався і,
закономірна річ, розширював свою
територію.

проблемою, але його зусилля були
більше сконцентровані на затвердженні генерального плану міста, що
є не менш важливою справою. Врешті
команда Шиби не змогла зрушити з
місця цю проблему.
Коли мером став Микола Романюк, узгоджувати межі міста він
доручив своєму раднику, екс-меру
Антону Кривицькому. Той продовжив роботу, яку свого часу не довів
до кінця. У 2012-му він запевняв, що
зовсім скоро питання буде закрито.
Однак важливу справу в мерії знову відклали, оскільки Кривицький
пішов з посади радника Романюка у
команду тодішнього губернатора Бориса Клімчука, який надумав балотуватися в парламент. Таким чином,
по суті, з кінця 2012-го ця тема знову
«зависла» у повітрі.
Наступним відповідальним за
межі Луцька став секретар Луцькради
Сергій Григоренко, якого призначили

на цю посаду у квітні. І тема наче знову зрушила з місця.
Процедура перезатвердження меж
населеного пункту доволі-таки тривала і складна, каже Сергій Григоренко.
Мовляв, тому й вирішується так довго.
– Спочатку відбуваються сесії сільських рад, які затверджують свою межу
з Луцьком. Після того відбуваються сесії районних рад, які погоджують матеріали землеустрою. Третій етап – сесія
Луцької міської ради, яка на підставі
рішень сільських і районних рад ухвалює рішення про встановлення меж, –
пояснює секретар Луцькради. – Після
того матеріали спрямовують до Києва,
на експертизу в Держземагентство,
де здійснюється детальна перевірка.
Якщо все добре, відомство дає свій висновок, і далі питання розглядають на
сесії Волинської обласної ради. Після
того остаточне рішення про встановлення меж населеного пункту ухвалює
Верховна Рада.

Нині ж, розповідає Григоренко,
вдалося порозумітися з усіма сторонами, і вже є потрібні рішення усіх сільських рад, що сусідують з Луцьком.
Відбулися також і сесії районних рад,
триває процес підготовки матеріалів.
– Обласний центр межує з десятьма
сільськими радами – це вісім сільрад
Луцького району і дві сільради Ківерцівського району. Найбільшою, близько 40%, є протяжність меж Луцька і
Боратинської сільради. А загалом протяжність кордонів Луцька – 75 кілометрів, – пояснює Сергій Григоренко.
– Зараз триває технічний обрахунок,
оскільки виявилися деякі математичні
невідповідності. Держземагентство не
може знайти кілька десятків гектарів.
Аби все чітко збіглося на картах, фахівці мусять допрацювати неточності.
Якщо ж усе буде добре, то в жовтні
це питання розглянуть на сесії депутати Луцької міської ради. Після того
проведуть експертизу, і якщо не буде

зауважень, то є шанс, що наприкінці
року це питання розглянуть в обласній
раді. І вже на початку наступного року
рішення про нові межі Луцька проситимуть затвердити у парламентарів.
За словами Сергія Григоренка,
найважче було порозумітися з Прилуцькою сільською радою.
– У них є такі собі «острівки» на
території Луцька. І якщо з іншими
сільрадами межі більш-менш рівні, то
з Прилуцькою все значно складніше, –
пояснює посадовець. – От, наприклад,
ділянка на вулиці Гордіюк, де нині
заправка «ОККО», належить до Прилуцького, хоча вона на території міста.
Ми їм пропонували, але вони не хочуть віддавати. Біля «Глобуса» також
є ділянки, на яких розташовані гаражі, трансформаторна підстанція, і ці
землі частково належать Прилуцькій
сільраді. Але у нас з міським головою
така позиція: краще мати межі недосконалі, але їх треба встановити.

ГАЗУЙ

ЛПЕ НЕ МОЖЕ ЗДИХАТИСЯ
СТАРИХ АВТОБУСІВ

Тетяна ГРІШИНА

Частину автобусів, які перебувають
у Луцькому підприємстві
електротранспорту за договором
лізингу з підприємством «БогданЛізинг», хочуть повернути
на підприємство, а інші –
відремонтувати й продати.

Як відомо, у кінці грудня 2007 року
ТОВ «Богдан-Лізинг» та Луцьке підприємство електротранспорту уклали
договір. Угода передбачала, що ЛПЕ
мало сплачувати лізингові платежі за
користування 41 автобусом. Загалом
платежі включали компенсацію вартості майна 11, 736 млн грн та комісію
за отримане у лізинг майно – майже 7
млн грн.

«Ці автобуси перебувають у власності підприємства «Богдан-Лізинг»,
яке надавало техніку у лізинг. На сьогодні ми повністю пройшли судову
процедуру. Нам виставляли рахунки з
заборгованості ЛПЕ на близько 4 млн
грн. У суді ми цю суму частково спростували. Залишилося близько мільйона
гривень. Це вже не заборгованість по
тілу кредиту, а відсотки, пеня, – розповідає заступник луцького міського
голови Тарас Яковлев. – Нині тривають переговори з представниками
«Богдан-Лізингу», аби закрити цю заборгованість за рахунок того, що вони
заберуть частину автобусів відповідно до оцінки, яка буде вартувати сумі
боргу. Поки що ми не можемо порозумітися. Але ці автобуси стоять на підприємстві. Наші наміри – віддати частину цих автобусів за борги. Частину
автобусів плануємо відремонтувати й
продати».

У липні 2014 року підприємство
придбало в Польщі шість тролейбусів,
які вже були у вжитку. ЛПЕ планує закупити ще польські старі тролейбуси.
«Рогаті» пустили на маршрути «15»
та «15а» замість автобусів. У мерії запевняють, що лучани за новацію дякують.
Маршрут зручний тим, що тролейбуси стають на зупинках «на вимогу»,
а працюють майже до опівночі. Перші
15-ки біля ЦУМу відповідно до графіку мають бути вже о 6:24, а о 6:37 –
маршрут 15а. Останні ж, які йдуть по
колу, а в не депо, – о 22:50 та 23:00. Інтервал руху – 14-15 хвилин. Втім його
не завжди вдається дотримуватися,
адже тролейбуси не нові, й можливі
поламки. Втім чиновники сподіваються, що техніка з Польщі буде «на ходу»
не менш як п’ять років.
Ціна квитка у маршрутах «15» та
«15а» нині становить 1,25 грн, як у

звичайних тролейбусах, а для пільговиків проїзд безплатний. Втім у мерії
переконують, що транспорт не тільки
соціальний, а й економічно вигідний.
«Собівартість роботи тролейбуса в рази менша, аніж собівартість
роботи цього автобуса, який їздив. А
враховуючи те, що вартість проїзду не
2,5, а 1,25 грн, то це для людей вигідно.
Тому рентабельність дуже позитивна.
На сьогодні на підприємстві денна виручка у літній період за останні півтора місяця збільшилася удвічі», – переконує Тарас Яковлев.
«Ефективність перевезення пасажирів на маршруті № 15 в тролейбусі
приблизно уп’ятеро більша, ніж в автобусі. Виручка на цьому маршруті на
тому ж рівні. Але собівартість однієї
години роботи в рази менша. Так, там
є пільговики, але є і платні пасажири.
Маршрут стає популярним серед людей», – додає чиновник.
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15 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.00, 00.30 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.20
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 21.30,
01.50 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.35 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.50, 21.50 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20 Вікно в Америку
13.50 Концерт М.Бурмаки «Тінь
по воді»
15.05 Книга ua
15.40 Euronews
16.00 Т/с «Сержант Рокка»
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Телевистава «Задля
Натуся»

ВІВТОРОК

16 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.20
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30,
21.30, 01.50 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25 Ера будівництва
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.35 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.50, 04.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
11.25, 21.50 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.25, 18.05 Час-Ч
13.40 Хочу бути
14.00 Українського роду
14.30 НАЙЄМtime
15.40 Euronews
16.00 Т/с «Сержант Рокка»
18.15 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
22.20 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.30 Від першої особи
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «ЛЮБОВНА
ЛОТЕРЕЯ»
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.00 Х/Ф «ДІДИРОЗБІЙНИКИ»
12.15, 01.20 «Розсміши коміка»
13.20, 04.15 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.35 Х/Ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ 3»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.05 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 3»
20.30 «Секретные материалы
- 2014»
21.20 Х/Ф «СВАТИ»
22.30 «Гроші»
23.35 «Сказочная Русь»
00.30, 03.40 Т/с «Заручники»

2+2
06.00 «33 квадратних метри»
06.20 Х/Ф «КІНГ КОНГ
ЖИВИЙ»
08.30 Д/п «Знищені за мить»
10.30 Д/п «Поля битви тварин»
11.30 Д/п «Сувора природа»
12.30 Д/п «Зброя майбутнього»
13.30 Д/п «Очима воїна»
14.30 Т/с «Гончі-2»
18.30, 21.30 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «ППС-2»
21.00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22.00 «Люстратор 7.62»
22.10 Х/Ф «КІНГ КОНГ»
01.05 Х/Ф «ВНУТРІШНІЙ
ВОРОГ»
02.45 Х/Ф «ТРОЯНСЬКИЙ
СПАС»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.45 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.15, 01.30 «Розсміши коміка»
13.15, 04.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.30, 15.40 «Сімейні
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 3»
22.30 «Територія обману»
23.35 «Мультибарбара»
00.30, 03.50 Т/с «Заручники»
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Х/Ф «ТУТ ТВІЙ ФРОНТ»
07.35, 09.40 Т/с «Слідчий
Протасов»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
16.30, 19.00 Т/с «ППС-2»
21.25 Ліга Чемпіонів УЄФА.
Борусія Дортмунд - Арсенал
23.40 Про Лігу Чемпіонів +
огляд ігрового дня
00.55 Ліга Чемпіонів УЄФА.
Реал Мадрид - Базель
02.35 Х/Ф «ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ
ЛЮБОВ»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Коли на
південь відлетять журавлі»
13.25, 04.15 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
14.20 «Судові справи»
15.30 «Сімейний суд»
16.20 «Чекай на мене»
18.10, 03.30 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
20.40 Т/с «Обіймаючи небо»
23.35 Т/с «Знахар 2»
02.10 Д/с «Історія Світу»
03.00 Мультфільми

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50 Життя після людей
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Диво з острова Борнео
10.30 Невідомий океан
11.30 Неймовірна Аляска
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
13.10 Наука.ua
14.10, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Герої крижаних доріг
20.20 Будівничі Америки
22.50 Таємниці природи
23.40 Дика природа Африки
00.30 Покер
01.20 Путівка до пекла

ІНТЕР
05.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Обіймаючи
небо»
12.25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.25, 14.20, 04.10 Д/с
«Легенди радянського
розшуку»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10, 03.25 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
22.35 Т/с «Знахар 2»
01.25 Д/с «Історія Світу»
03.05 Мультфільми

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 13.10 Життя після людей
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Екватор
10.30 Невідомий океан
11.30 Супер павук
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
14.10 Їжа. Територія змови
15.00, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Герої крижаних доріг
20.20, 00.30 Будівничі
Америки
22.50 Великий бар’єрний риф
23.40 Дика природа Африки
01.20, 02.10, 03.00, 03.40,
04.30, 05.20 Д/ф
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СТБ
05.10 У пошуках істини
05.55 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж»
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 Х/Ф «ЗА СІМЕЙНИМИ
ОБСТАВИНАМИ»
11.30 Х/Ф «ДОЗВОЛЬТЕ ТЕБЕ
ПОЦІЛУВАТИ...ЗНОВУ»
13.40 «Битва екстрасенсів»
15.05 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.10 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Куб - 5»
22.35 «Детектор брехні - 6»
00.05 «Один за всіх»
01.15 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.45 Події тижня
06.35 Події тижня. Спеціальний
репортаж
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 03.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 13.45, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Моє кохане
чудовисько»
18.00, 05.15 Т/с «Дворняжка
Ляля»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ПОТРОШИТЕЛІ»
01.50 Х/Ф «БУДИНОК
НАПРИКІНЦІ ВУЛИЦІ»
04.05 Срібний апельсин

СТБ
05.25 У пошуках істини
06.10 «Вiкна-Новини»
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя. Кохання
на все життя»
09.40 Х/Ф «МУЖИКИ!..»
11.35 Х/Ф «ПТАХ ЩАСТЯ»
13.15 «Битва екстрасенсів»
15.05 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Врятуйте нашу
сім’ю - 3»
23.40 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 02.50 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Листи на склі»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Дворняжка
Ляля»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-5»
03.40 Срібний апельсин
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ICTV
04.50 Служба розшуку дітей
04.55 Світанок
05.55, 19.20 Надзвичайні новини
06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.00 Х/Ф «ВИКРАДАЧІ
КАРТИН»
11.45, 13.10 Т/с «Прокурорська
перевірка»
13.50, 16.10 Х/Ф «СКАРБ НАЦІЇ»
16.25 Х/Ф «СКАРБ НАЦІЇ-2.
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.10 Свобода слова
23.45 Х/Ф «ЦУНАМІ»
01.20 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 07.00 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
07.00 Т/с «Крок за кроком»
08.00, 16.45 ШОУМАНІЯ
09.20 Т/с «Моя кохана відьма»
11.20 Т/с «Вороніни»
18.00, 01.50 Репортер
18.20, 01.10 Абзац!
19.00 Ревізор
21.35 Страсті за Ревізором
23.05 Х/Ф «МУШКЕТЕРИ»
01.55 Т/с «Микита»
04.05 Т/с «Адськка підтримка»
05.25 25-й кадр

ICTV
04.20, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
04.55 Світанок
05.55 Свобода слова
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Пастка»
11.50, 13.10 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.35, 16.10, 21.05 Т/с «Літєйний»
16.45 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-7»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Цивільна оборона
22.00 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
22.15 Х/Ф «НЕЩАДНИЙ»
00.00 Голос Америки
00.15 Т/с «Стріла»
01.05 Х/Ф «СПЕЦІАЛЬНЕ
ЗАВДАННЯ»
02.35 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
07.00, 18.00, 01.10 Репортер
07.05, 11.25 Т/с «Крок за кроком»
08.00, 16.45 ШОУМАНІЯ
09.20 Т/с «Моя кохана відьма»
18.20, 00.15 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Ревізор
01.15 Т/с «Микита»
03.25 Х/Ф «ПЕС-ВАМПІР»
04.45, 05.25 Т/с «Адськка
підтримка»

ЗІРКОВІ НОВИНИ
НОВИЙ АЛЬБОМ БРАТІВ
ГАДЮКІНИХ «MADE IN
UKRAINE» – У ВІЛЬНОМУ
ДОСТУПІ
navsi100.com
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вересня «Брати Гадюкіни» виклали новий альбом
«MADE IN UKRAINE» на оновленому сайті гурту
у вільному доступі для прослуховування та завантаження – і все для того, щоб допомогти волонтерам. А
12 вересня відбудеться презентація нового альбому
гурту для шанувальників та преси в Зеленому театрі.
Крім презентації нової музики, «Брати Гадюкіни» хочуть привернути увагу до благородної справи
волонтерів та їхньої роботи, адже гурт активно підтримує «Волонтерську сотню». У кожного охочого
допомогти буде можливість завантажити альбом та
переказати гроші на допомогу пораненим та переселенцям з Криму і сходу, що є сферою роботи групи.
Активісти з «Волонтерської сотні» також будуть присутні серед гостей на концерті, проводитиметься збір
коштів на допомогу постраждалим.
Нагадаємо, альбом «MADE IN UKRAINE» дістав
свою назву на честь однієї з нових пісень гурту. В нього увійде 16 треків.

ВІКТОР БРОНЮК
РОНЮК ПРИЙНЯВ
ІД ДОНЬКИ
ВИКЛИК ВІД
НТА
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
navsi100.com

Б

лагодійна
акція
«IceBucketChallenge»,
llenge»,
яка в Україні скеерована передовсім
м
на допомогу україннським бійцям у зоні
оні
АТО, не обійшла і соліста гурту «ТІК».
Свій «пас» Віктору передала Євгенія Порошенко, яка
нещодавно разом з іншими членами сім’ї брала участь в
акції. Віктор Бронюк прийняв виклик і 4 вересня о 12:00
у музеї-садибі Михайла Коцюбинського облив себе крижаною водою. Далі, згідно з умовами акції, було перераховано гроші на допомогу нашим солдатам.
Віктор передав естафету обливання віце-прем’єру
Володимиру Гройсману, виконувачеві обов’язків мера
Сергію Моргунову, а також журналісту газети «33 канал» Роману Ковальському.

«METALLICA» ТА ЕМІНЕМ
УВІЙШЛИ ДО КНИГИ
РЕКОРДІВ ГІННЕСА
music.siteua.org

Р

окери «Metallica», репер Емінем і поп-співачки
Шакіра та Кеті Перрі стали героями нового періодичного видання Книги рекордів Гіннеса на 2015 рік.
Оновлений з урахуванням нових досягнень довідник рекордів вийде у світ 11 вересня.
Одне з таких досягнень записала на свій рахунок
«Metallica»: музиканти удостоїлися згадки в енциклопедії рекордів як перша і єдина група, що примудрилася зіграти на всіх семи континентах протягом одного
року. Нагадаємо, в грудні 2013-го «Metallica» дала концерт на одній з полярних станцій в Антарктиді – досі
музиканти зоряної величини ще висаджувалися на
таких низьких широтах.
Емінем потрапив до Книги рекордів завдяки композиції «Rap God». Їй відтепер належить звання «найбагатослівнішого» хіт-синглу: в шести хвилинах пісні
вмістилося 1560 (!) слів.
Шакіру було визнано першим артистом, що зібрав
понад 100 мільйонів «лайків» у мережі «Facebook»;
тоді як Кеті Перрі удостоїлася титулу найбільш популярної зірки шоу-бізнесу в «Твіттері» (понад 52 млн
підписників). Крім того, в новому виданні Книги рекордів уперше з’являться Майлі Сайрус і британський
бойз-бенд «One Republic». Перша поставила рекорд
із «затребуваності» в інтернеті; другі стали першою
групою, всі три альбоми якої дебютували на вершині
американського чарту «Billboard».

КІНОНОВИНИ
ФЕСТИВАЛЬНИЙ ХІТ
«ПЛЕМ’Я» ВИХОДИТЬ В
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКАТ
telegraf.com.ua

Ч

ерез чотири місяці після успішної прем’єри на
Каннському кінофестивалі фільм буде представлений і на наших екранах. Артхаусна драма про вихованців інтернату для слабочуючих виходить в український прокат 11 вересня.

«Плем’я» – найуспішніший український повнометражний фільм за весь час Незалежності. Стрічка
отримала головну нагороду секції «Тиждень критики» Каннського кінофестивалю, а також кілька
супутніх призів. Пізніше вітчизняна картина зібрала
нагороди фестивалів у Росії та Вірменії, її демонстрували на кінооглядах в Торонто та Карлових
Варах. Попереду у «Племені» – участь в особливому
конкурсі фестивалю в Сан-Себастьяні, де картині
доведеться поборотися за симпатії глядачів з більш
іменитими картинами.
Від зарубіжних кінокритиків «Плем’я» дістало
чимало похвал, вітчизняні журналісти також встигли
відзначити новаторство і чесність фільму. Даррен
Аронофскі назвав його в трійці найкращих картин,
які побачив на фестивалі.
«Плем’я» – дебютний фільм 39-річного Мирослава Слабошпицького, чию короткометражку «Ядерні
відходи» було відзначено на кінофестивалі в Локарно.
Про глухого героя і насильство Слабошпицький кілька років тому зняв десятихвилинний фільм «Глухота».
У «Племені» режисер значно розширив цю тему.

САНДРА БАЛЛОК ЗНОВУ
ЗНІМЕТЬСЯ З ДЖОРДЖЕМ
КЛУНІ

segodnya.ua

Е

кранний тандем Сандри Баллок і Джорджа Клуні
в фантастичному фільмі «Гравітація» виявився
настільки успішним з комерційної точки зору, що
продюсери вирішили знову запросити цих кінозірок
в один фільм. Тепер на них чекає спільна робота в
стрічці «Наш бренд».
Сюжет засновано на документальному фільмі 2005
року, що розповідає про використання американських
виборчих технологій у Південній Америці. Сандра
Баллок виявляла інтерес до цього фільму вже протягом кількох місяців, але свій підпис на контракті про
знімання поставила тільки після того, як режисеромпостановником затвердили Девіда Гордона Гріна, який
створив комедію «Ананасовий експрес».
Сандра виступить у фільмі і в ролі виконавчого
продюсера разом з Джорджем Клуні, а також його
партнером Грантом Хеслова. Прем’єра картини орієнтовно відбудеться в 2015 році.

ПРО ЩУРІВ НЬЮ-ЙОРКА
ЗНІМУТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ
ФІЛЬМ

gazeta.ua

П

роект було анонсовано під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто. В основу картини ляже
бестселер Роберта Саллівана «Щури: дослідження історії та місцезнаходження найнеприємніших жителів
міста». Права на екранізацію книги купили компанії
«Dakota Group» і «Submarine».
Виробництво фільму почнеться в перші місяці
2015 року. Сам Салліван буде консультантом творців
картини. Він також надасть знімальній групі доступ
до свого архіву матеріалів про щурів Нью-Йорка, які
не увійшли до книги.
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СЕРЕДА

17 ВЕРЕСНЯ
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.20
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30,
21.30, 01.50 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.35 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.50 Перша шпальта
11.25, 22.00 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.25 Перша студія
13.50, 18.05 Час-Ч
14.05 Хто в домі хазяїн?
14.35 Як ваше здоров’я?
15.40 Euronews
16.00 Х/Ф «ТИМЧАСОВО
ТАТО»
18.15 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.30 Від першої особи
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Муз. телефільм «Образи»
04.05 В гостях у Д.Гордона

ЧЕТВЕР

18 ВЕРЕСНЯ
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.20
Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30,
21.30, 01.50 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25 Ера будівництва
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.35 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.50, 11.25 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.25, 18.05 Час-Ч
13.40 Як це?
14.00 Світло
14.35 Надвечір’я
15.40 Euronews
16.05 Х/Ф «КАПУЧЧИНО НА
ТРЬОХ»
18.15 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.20 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.30 Від першої особи
02.00 ТелеАкадемія
03.00 Х/Ф «ВЕСІЛЛЯ»
04.05 В гостях у Д.Гордона
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1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
04.35, 05.30 «Телевізійна
служба новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь.»
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.15, 01.30 «Розсміши коміка»
13.15 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.30, 15.40 «Сімейні
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 3»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.30, 03.50 Т/с «Заручники»
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.10 «33 квадратних метри»
06.35 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.35, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.30, 22.00 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «АФГАНСЬКИЙ
ЗЛАМ»
13.05 Д/п «Хочу жити вічно»
14.25 Д/п «Код зірки»
15.30 Д/п «Народжені вбивати»
16.30, 19.00 Т/с «ППС-2»
22.10 Т/с «Боєць»
00.10 Х/Ф «ЩУПАЛЬЦЯ»
02.00 Х/Ф «ДВІЙНИК»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.40,
05.45 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55, 21.20 Т/с «Свати»
12.15, 03.00 «Розсміши коміка»
13.15 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.30, 15.40 «Сімейні
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 03.45 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 3»
22.30 «Право на владу»
00.55 Х/Ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЕ»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 «33 квадратних метри»
06.25 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.25, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.35, 22.00 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/Ф «КРИМІНАЛЬНИЙ
ТАЛАНТ»
13.15 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «Облом UA. Новий сезон»
16.30 Х/Ф «ВОЛКОДАВ»
19.00 Х/Ф «ЗНАЙДИ МЕНЕ»
22.10 Х/Ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ»
00.00 Х/Ф «АКУЛА-ПРИВИД»
02.00 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Обіймаючи
небо»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20, 04.10 Д/с
«Легенди радянського
розшуку»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10, 03.25 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
22.35 Т/с «Знахар 2»
01.25 Д/с «Історія Світу»
03.05 Мультфільми

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 13.10 Життя після людей
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Африканські річки
10.30 Вижити серед хижаків
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
14.10 Життєвий код. Професія
обирає тебе
15.00, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Герої крижаних доріг
20.20 Будівничі Америки
22.50 Великий бар’єрний риф
23.40 Неймовірна Аляска
00.30 Покер
01.20 Кримінал: великі
таємниці

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Обіймаючи
небо»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20, 04.10 Д/с
«Легенди радянського
розшуку»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10, 03.25 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
23.40 Т/с «Знахар 2»
02.15 Д/с «Історія Світу»
03.05 Мультфільми

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 13.10 Життя після людей
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Африканські річки
10.30 Невідомий океан
11.30 Дика природа Африки
12.20, 17.30 Танки. Великі
битви
14.10 Секретні території
15.00, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Наука.ua
20.20, 00.30 Будівничі
Америки
22.50 Великий бар’єрний риф
23.40 Супер павук
01.20 Життєвий код. Професія
обирає тебе
02.10 Таємнича Росія

СТБ
05.25 У пошуках істини
06.05 «Вiкна-Новини»
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Зіркове життя.
Відчайдушні домогосподарки»
09.30 «Зіркове життя. Розплата
за гордість»
10.30 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
13.05 «Битва екстрасенсів»
14.55 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 4»
00.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 03.00 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 17.10,
20.55 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Листи на склі»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Дворняжка
Ляля»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів
УЄФА. «Атлетік» - «Шахтар»
23.35 Т/с «Мент у законі-5»
03.45 Срібний апельсин

СТБ
05.25 У пошуках істини
06.10 «Вiкна-Новини»
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Зіркове життя. Сльози
клоуна»
09.40 Х/Ф «ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ
НОФЕЛЕТ?»
11.05 Х/Ф «ТЕРМІНОВО!
ШУКАЮ ЧОЛОВІКА»
13.00 «Битва екстрасенсів»
15.00 «Все буде смачно!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Зважені та
щасливі - 4»
00.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 02.50 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Листи на склі»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Дворняжка
Ляля»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-6»
03.40 Срібний апельсин

ICTV
04.50 Служба розшуку дітей
04.55, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.30, 08.00, 16.55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-7»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.20 Т/с «Пастка»
12.05, 13.10 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.45, 16.10, 20.10 Т/с «Літєйний»
18.45 Факти. Вечір
21.55 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
22.10 Х/Ф «ДОРОГИ НАЗАД
НЕМАЄ»
23.50 Голос Америки
23.55 Т/с «Стріла»
00.45 Х/Ф «НЕЩАДНИЙ»
02.30 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05 Т/с «Крок за кроком»
08.00, 16.45 ШОУМАНІЯ
09.20 Т/с «Моя кохана відьма»
11.25, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 00.00 Абзац!
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Ревізор
01.00 Служба розшуку дітей
01.05 Т/с «Микита»
03.15 Х/Ф «ХРЕЩЕНИЙ ПЕС»
04.40 Т/с «Адськка підтримка»
05.30 25-й кадр

ICTV
05.05, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.40 Світанок
06.45, 08.00, 17.05 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів. Менти-7»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.20 Т/с «Пастка»
12.00, 13.10 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.50, 16.10, 20.10 Т/с «Літєйний»
18.45 Факти. Вечір
21.55 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
22.10 Х/Ф «КРАСУНЧИК
ДЖОННІ»
23.55 Голос Америки
00.00 Т/с «Стріла»
00.50 Х/Ф «ДОРОГИ НАЗАД
НЕМАЄ»
02.15 Т/с «Дружини футболістів»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
07.00, 18.00, 01.00 Репортер
07.05, 11.25 Т/с «Крок за кроком»
08.00, 16.45 ШОУМАНІЯ
09.20 Т/с «Моя кохана відьма»
18.20, 00.05 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Ревізор
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Т/с «Микита»
03.20 Х/Ф «ПСИХИ В ТЮРЯЗІ»
05.05 Т/с «Адськка підтримка»
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УКРАЇНА РОЗВАЛИТЬ І РФ, І ЄС
Сергій ШИНКАРЕНКО,
www.hvylya.net

Є

вропейський простір
сьогодні повністю
структурований і
поділений: на заході – ЄС, на сході
– РФ. Україні отримати якісь вигоди
за такої конфігурації годі.
Навпаки, Україна є останнім
об’єктом поділу. Затиснута «між молотом і ковадлом» країна може втратити свою «землю». Все спростилося
до дилеми – або вони нас, або ми їх.
Більш небезпечною для України є
імперська РФ, з центром бюрократії в
Кремлі.
Імперії тримаються на двох «стовпах»:
• Руйнування потенціалу периферії імперії. Для того, щоб не виникало
спокуси відокремлюватися й була постійна залежність від центру.
• Зіштовхування між собою різних груп в імперії. Для того, щоб бути
для них монопольним арбітром. Тобто класичне «розділяй і володарюй»
(divide et impera).
Імперський принцип організації
простору не тільки неефективний,
але й шкодить його розвитку. Знищення регіонів в угоду центральній
бюрократії, а також витрачання енергії на штучні непродуктивні конфлікти призводить до деградації цього
простору.
Деградація простору, що перебуває під контролем кремлівської
бюрократії, вже кричуща. Це яскраво
виявляється в економічній сфері. РФ
живе лише за рахунок продажу сировини, яка, так сталося, виявилася на
її території. Якщо порівняти з людиною, то як потрібно деградувати, щоб
єдино можливим засобом заробити
на життя залишилося продавати свої
органи?
Будь-яка бюрократія завжди прагне експансії. А для імперської бюрократії експансія життєво потрібна.
Це головна загроза для України.
Кремлівській бюрократії за будь-яку
ціну потрібне захоплення нового
простору. Простір України дотичний
до простору РФ. Тому втягування нашої держави в імперський простір
кремлівською бюрократією є, було і

буде постійним. І що менше простору залишатиметься імперії для захоплення, то сильнішим буде тиск на
Україну.
Тобто для України є лише два
шляхи: або бути врешті-решт втягнутою в імперський простір Кремля і
деградувати разом з цим простором,
або перемогти імперію.
Домовитися Україні з кремлівською бюрократією не вдасться, бо
цілі сторін взаємовиключні (ворожі):
або кремлівська бюрократія поглинає
Україну, або Україна руйнує кремлівську бюрократію (розвалює РФ).
Для того щоб перемогти кремлівську бюрократію, у України склався
зручний історичний момент. Збігається одразу кілька мотивацій, щоб
узятися за розвал РФ:
• Самовиживання. Це головна мотивація.
• Можливість заробити. У світі є
достатньо зацікавлених сил, які готові надавати ресурси для виконання
завдання з розвалу РФ. По суті, так
Україна може заробити своїм традиційним ремеслом – найманством.
Тільки підійти до цього потрібно грамотно. Не бути просто тараном, яким
таранитимуть РФ, а стати ядром (координатором) антикремлівської коаліції.
• Після розвалу РФ відбуватиметься переструктурування її простору,

і Україна має шанс відхопити й собі
частину економічного та політичного
«пирога» на цьому просторі.
Менша загроза для України сьогодні від ЄС. Але це лише тому, що він
ще не виявив яскраво свою імперську
сутність.
ЄС має три складові:
• Спільний ринок для своїх країнчленів. З цього все починалося.
Спільний ринок сприяє економічній
активності.
• Бар’єр (передусім митний) для
захисту цього ринку для своїх виробників.
• ЄС як політична сила (інститут).
Це те, що все більше виявляється
останнім часом. Брюссельська бюрократія починає відбирати суверенітет
у країн-членів і централізувати владу.
Оскільки будь-яка бюрократія прагне
експансії, то і євробюрократії стало
мало просто регулювати й захищати
спільний ринок, а захотілося політичної влади.
Претензії євробюрократії на політичну владу ґрунтуються на міфі про
те, що ЄС може стати наддержавою,
аналогічною до США.
Але специфіка ЄС в тому, що він
може стати наддержавою лише за імперським принципом. На відміну від
США (американці) чи Китаю (китайці), в ЄС ніхто не ідентифікує себе як
євросоюзівці.

В ЄС, як і в РФ, немає єдиної
ідентичності, що унеможливлює
формування єдиної спільноти. Якщо
РФ хоч щось намагається зробити
для побудови спільної ідентичності
(наприклад, використовує культ «9
травня»), то ЄС навіть не намагається створювати єдину спільноту. У ЄС
був унікальний шанс закласти основи
євросоюзівської ідентичності – підтримати Майдан в Києві, поки він ще
був з приставкою «Євро», поки люди
ще вступали у боротьбу під прапорами Євросоюзу. Але ЄС усунувся від
підтримки Євромайдану. Тим самим
підтвердив, що ніякої ідентичності
«євросоюзівець» нема, ніякої єдиної євросоюзної спільноти нема. І не
буде. ЄС – це лише штучне політичне
утворення, як і РФ.
Відсутність єдиної ідентичності
змушує використовувати для інтеграції простору імперські принципи.
Хоче цього брюссельська бюрократія чи не хоче, але їй доведеться йти
імперським шляхом, аналогічно до
кремлівської бюрократії:
• Знищувати потенціал периферії,
щоб поставити її в залежність від центру. Що вже виявилося в економічних
кризах на південній окраїні ЄС.
• Централізувати політичну владу
за рахунок відбирання суверенітету
в країн-членів. Показово, що з Україною спочатку підписали «політичну»

частину асоціації, а лише потім «економічну». Тобто спочатку територія
віддає суверенітет, а потім, можливо,
отримає економічні вигоди.
• У зв’язку зі збільшенням кількості членів та зменшенням ресурсів
будуть наростати внутрішні конфлікти. А брюссельська бюрократія отримає можливість виступити монопольним арбітром. Тобто почне діяти
класичне «розподіляй і володарюй».
Загрози для України від неоімперії ЄС такі ж, як і від РФ:
• втрата суверенітету;
• ліквідація ідентичності;
• перетворення на периферійну
територію імперії з подальшою деградацією.
Українські політики, які виступають за політичну інтеграцію в ЄС чи
в РФ, не є елітою. Бо еліта ніколи не
проміняє можливість самостійної гри
на васальне, хоча і сите, «гауляйтерство».
Відносини між Україною та брюссельською бюрократією аналогічні
до відносин між Україною та кремлівською бюрократією — завідомо
ворожі: або ми їх, або вони нас. Розвал ЄС для України – це питання виживання.
Тактика для України з розвалу
ЄС така ж, як і з розвалу РФ. Стати
ядром коаліції з розвалу ЄС (ЄС як
політичної сили) і отримувати ресурси на виконання цього завдання. (У
світі достатньо сил, готових платити
за розвал ЄС, навіть більше, ніж за
розвал РФ).
Отже, Україна має запропонувати світу два проекти (можна по черзі): розвал РФ (ліквідація шкідливої
кремлівської імперської бюрократії)
та розвал ЄС (ліквідація шкідливої
брюссельської політичної бюрократії).
Отримувати ресурси від зацікавлених
сил на реалізацію цих проектів.
Після розвалу РФ і ЄС переструктурувати частину звільненого європейського простору під себе. Надмета
– структурувати весь європейський
простір під себе.
Образно кажучи, Європа перебуває в полоні двох драконів-упирів. І
чекає на Героя. Це шанс для України.
P.S. В українців завжди добре
виходить щось розвалювати. Краще
цю енергію направити назовні.

НЕМИНУЧЕ ЗАЛИШИТИ ДОНБАС: СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ
Юрій РОМАНЕНКО, «Хвиля»

Днями прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що відновленням Донбасу має опікуватися
Україна. Ця заява відображає руйнівну стратегію Росії щодо України,
яку нам треба зламати.
Україна не має відновлювати Донбас. Нехай це робить Росія. Нам це вигідно, бо це буде далі підривати обмежені ресурси Росії. Нам важливо, щоб
Росія економічно пішла в аут, щоб послабився зовнішній тиск на Україну.
Зараз Донбас для України – економічно непідйомна ноша плюс він
не дасть рухатися далі, проводити
реформи тощо. Коли дивишся в Раді

чергову нісенітницю Олени Бондаренко, то розумієш, що Україна не може
витрачати обмежені ресурси на подолання опору Донбасу. Не важливо, які
підстави воно має – раціональні чи не
дуже. Важливо, що це розпорошує обмежені ресурси України. Тому Донбас
перетворився на валізу без ручки. Він
приречений на животіння в наступні
роки, виступаючи як демографічний
донор для інших країн. Усі, хто дружить з головою, звідти будуть бігти, в
тому числі і в Україну.
Тому Україні потрібно просто почекати і взятися нарешті за повноцінну перебудову країни. Через піврокурік моя думка стане ще зрозумілішою,
після того, як з території Донбасу роз-

почнеться новий наступ на Україну.
Після цього ненависть до Донбасу стане такою, що в світлі втрати нових територій або її загрози Україна попрощається з Донбасом з легким серцем.
Загалом на проблему Донбасу потрібно дивитися, виходячи з нашої
стратегії.
Наша стратегія має бути спрямована на те, щоб встояти у цій великій
грі до того моменту, коли ресурси Росії
виснажаться, накопичити потенціал
для контрнаступу. Цей потенціал буде
прямо залежати від того, чи з’явиться
нова українська республіка, чи ні.
У принципі, майбутнє України
прямо пропорційне здатності створити нові ефективні держінститути, які

будуть ефективно використовувати
наявні ресурси. Війну не може виграти
держава, де добровольці не мають навіть бронежилетів, а Міноборони паралельно продає задешево ЗІЛи-131 по
10 тисяч гривень і важку бронетехніку.
Війну можуть виграти не сьогоднішні
генерали, президент, депутати і взагалі не сьогоднішня держава. Тільки
нові обличчя, нові державні інститути,
нова армія, яка спирається на широку
підтримку народу, а також чіткі відносини, зав’язані на інтересах наших союзників, можуть врятувати Україну.
При цьому підвищення ефективності держави компенсує втрату частини територій. Якщо ми стягнемо
з окупованих територій економічно

активне населення, то ще покращимо
свій демографічний баланс (зновутаки збільшивши витрати для Росії,
яка змушена буде годувати орду пенсіонерів, які її так люблять. А якщо
Росія не буде їх годувати, то стійкість
ДНР-ЛНР буде прагнути до нуля, що
знову-таки вигідно нам).
Тому ми в довгостроковій перспективі виграємо, а отже, потрібно дивитися на ситуацію з холодною головою
і ухвалювати правильні рішення сьогодні. Наше головне завдання – розібратися з владною і навколовладною
камарильєю, саме там лежить основа
нашої сьогоднішньої немочі. Все інше
– це нюанси боротьби, стратегія, тактика тощо.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
Наталія МАЛІМОН

ьогодні ми всі живемо
у тривожній атмосфері,
не маючи впевненості,
яким буде завтрашній день.
Випробування війною на 23-му
році незалежності України стало
гіркою і болючою несподіванкою.
Проте водночас українці
демонструють велич власної
віри і сили духу. Неоголошена
війна згуртувала у прагненні
допомогти тисячі людей. Рік тому
благодійний фонд «Фонд Ігоря
Палиці – Новий Луцьк» проводив
опитування серед лучан, аби
скласти своєрідний рейтинг
необхідних місту справ. Хотілося
знати, наскільки точно визначили
пріоритети у роботі. І хоча всі добрі
справи однаково корисні, проте на
перше місце різні категорії жителів
обласного центру поставили
оздоровлення на курорті Буковель.
Побувати у Буковелі – сьогодні для
лучан це, як кажуть, круто.

С

Тому почути, що чимало людей...
добровільно відмовляються від такої поїздки, принаймні дивно. Але
відмовляються, виявляється, заради
того, аби своє місце у групі запропонувати чи то хлопцям, які повертаються із зони АТО на сході України,
чи їхнім рідним... Звичайно, благодійники турбуються і про цих людей,
але маємо наразі явище, про яке під
час презентації одного з благодійних
проектів і говорила Ірина Констанкевич, заступник голови правління
благодійного фонду «Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк»: «Потрібно виховувати у людях співчуття». Як це
вдається благодійному фонду, адже
нинішні українські реалії змінюють і
пріоритети доброчинності? Що фонд
визначив для себе головнішим? Наскільки добрим і милосердним є нині
наше суспільство? Про це поговоримо
з Іриною Мирославівною Констанкевич.
– Нещодавно у Луцьку відбулися
змагання, які не мали великої кількості вболівальників. Бо це, на щастя,
не масовий вид спорту, а змагання серед людей з особливими потребами.
Проте для учасників це було справжнє свято. Вражає знімок, на якому
ви присіли поруч з людьми, які – на
інвалідних візках. Вражає великою
життєлюбністю цих людей. Ви побажали, аби відчуття перемоги було з
ними завжди. Наскільки таке відчуття потрібне тепер всім українцям? І
тим відважним хлопцям, які відстоюють територіальну цілісність України,
і тим, хто думає про них у тилу?..
– Змагання, які ви згадали, відбувалися символічно у День українського прапора, і організувала їх
«Інваволинь». Ми не вперше спільно
проводимо заходи, і завжди під час
таких зустрічей мене вражають тепло й оптимізм, що їх випромінюють
ці люди. Вони наче світяться... Свою
фізичну обмеженість компенсують
духовною, моральною силою. Ця сила
наснажує мене, моїх колег, багатьом
вона дає велику віру в життя, без неї
наша щоденна праця, наше існування

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:

«НЕХАЙ ВІДЧУТТЯ
ПЕРЕМОГИ БУДЕ
З НАМИ ЗАВЖДИ!»

не мають сенсу. Таку велику силу духу
і віру я бачила у людей, які стояли на
Майдані, які повертаються зараз на
кілька днів у відпустки з АТО. Для
мене особисто – це прояви героїзму, а
люди ці – Герої. А вони у відповідь на
такі слова про них знизують плечима і
кажуть, що чесно роблять свою справу й по-іншому не змогли б. Це дивовижно, раніше про героїв ми читали в
міфах і легендах, художній літературі,
а тепер вони поряд, у нашому реальному часі.
Сьогодні я спілкувалася з військовими, які після лікування в госпіталі
мають кілька тижнів на реабілітацію.
Не змовляючись, вони говорили про
безглуздість «війни не піхоти, а війни
артилерії», про жорстокість і про те,
що найбільшою цінністю є людське
життя... Один з них розповів, що найближчими днями одружується, бо зустрічався з дівчиною два роки, і лише
тепер зрозумів вагу цих почуттів...
Зміна життєвих пріоритетів відбувається у всіх: і у тих, хто захищає, і тих,
кого захищають. Поняттям, які десь
стали штампами, деклараціями, знову
повернули істинний зміст: патріотизм,
державність, гідність, людяність, співчуття, доброта...
– Останнім часом ви зустрічаєтеся з рідними лучан, які мобілізовані
та служать у зоні АТО. Десь прочитала ваш короткий коментар з цього
приводу: нема, мовляв, і слів, аби
передати біль і тривоги цих людей.
Завдяки чому вам вдається зберігати витримку, бути терпеливою, аби
вислухати мам, дружин, сестер наших воїнів? Адже потрібно щоразу
вникнути у проблему й допомогти
її розв’язати. А з «гарячим» серцем
цього не зробиш.
– Чесно скажу, немає інколи витримки, бракує слів. Але все, що переповнює душу, мусиш ховати... Бо
призначення благодійного фонду – це
передусім «з добром у серці» робити
добро людям. І робота ця має бути
продуманою, цілеспрямованою, результативною. Скажу, до речі, що ця
програма є під особистим контролем
засновника фонду Ігоря Петровича
Палиці. Тому, якщо у квітні-травні ми
переважно надавали допомогу армії
технікою, обладнанням, одягом, амуніцією, то з перебігом воєнної ситуації
у державі, коли змінювалися потреби
на сході, ми теж оперативно перелаштовувалися. У фонд прийшли жінки – мами, дружини, сестри. Це вони

наразі профільні управління визначають обсяги видатків на її реалізацію
та готують пропозиції конкретних механізмів, форм практичного втілення,
як це, до слова, відбувається у Львові,
Тернополі.
Про те, як оцінюють цю Програму
ті люди, для захисту і підтримки яких
вона й передбачена, Ірина Мирославівна порадила запитати у них самих.
Майя Шостак, дружина загиблого
Воїна:
– Я рада, що хлопці повертаються.
І поранення – це ще півбіди. Їм потрібно лікувати не лише тіла, а й душі.
Не всі можуть тримати в руках зброю.
Але найстрашніше в час таких подій
лишатися байдужим. Потрібно зробити все, що залежить від тебе. І тут
мають об’єднатися і держава, і благодійники, і звичайні люди.

змусили нас побачити усю повноту і
складність ситуації в зоні бойових дій.
Особисті історії вражали: одна мама
розповідала, як син просив передати...
10 буханців чорного хліба, бо нічого
їсти, друга – про те, як боронячи Луганський аеропорт, три доби під «Градами» син з товаришами не вилазили з
окопів. А в іншого – шлунок болить, і
крається материнське серце, що нічим
не може допомогти...
Ці розповіді змусили нас не тільки
почути кожного, а й допомогти родинам військових. З’ясувалося, що окрім
фінансової, матеріальної, потрібна і
юридична, і медична, і психологічна
підтримка. Комплекс заходів потрібен не лише зараз, а на всю тривалість
АТО, і, як думаємо, допомога буде
потрібна не менше й після закінчення цієї неоголошеної війни.. Так і по-

стала Програма підтримки учасників
АТО та членів їхніх сімей – жителів
Луцька. Вона охоплює різні види допомоги: і пільги в оплаті за помешкання, і соціальний пакет, безплатний
проїзд у транспорті. Військові, які
повернуться, мають бути забезпечені санаторно-курортним лікуванням,
психологічною реабілітацією, належним медичним супроводом. Значний
масив соціальних гарантій передбачено і для родин військових, дітей
шкільного віку. На сесію Луцької міської ради Програму ініціювали депутати групи «Новий Луцьк», але разом з
тим реальними її співавторами є ще
дві сотні обпалених цією війною родин, які висловили пропозиції і конструктивну підтримку основних положень. І ми їм вдячні за це. За програму
проголосували усі луцькі депутати, й

Ярослав Мудрик, батько учасника
АТО:
– Суспільство, як і, звісно, держава
мають підтримувати людей, які стоять
на захисті кордонів країни. І мусимо
враховувати, що чимало зусиль потребуватиме й післявоєнна реабілітація учасників АТО, їхнє повернення у
мирне життя. Нині наша координаційна рада батьків отримала від міської
ради приміщення, матимемо й окремий кабінет для надання юридичної
допомоги. Організацію психологічної
допомоги, яка є дуже важливою, бере
на себе благодійний фонд Ігоря Палиці спільно з кафедрою медичної психології СНУ імені Лесі Українки. Сподіваємося на співпрацю з фондом і
щодо забезпечення ради оргтехнікою,
бо плануємо об’єднати у всеукраїнську систему надання допомоги мобілізованим в АТО та їхнім родинам.
Така програма підтримки військовослужбовців, яку запропонувала
у Луцькій міській раді депутатська
група «Новий Луцьк», потрібна. Ми,
батьки мобілізованих, якось раніше
не зверталися у благодійний фонд, бо
я вважав, що в Ігоря Петровича вистачає клопотів і в Одесі, де він має
втримати ситуацію. Звичайно, нам
нелегко, адже координаційна рада
працюватиме і з тими хлопцями, які
воюють, і з пораненими, і з полоненими, і, на жаль, загиблими... А ще ж післявоєнна реабілітація... Тому співпрацю з благодійним фондом, яка в нас
окреслилася, підтримуємо, знаходимо
повне розуміння. І попереду в нас ще
дуже багато роботи.
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ВЕЧЕРІ ПРИ СВІЧКАХ:
ВИМУШЕНА ВОЄННА РОМАНТИКА

ділили навпіл по залізничних коліях.
Хоча більшість сучасної техніки не боїться
перепадів енергії, втім краще потурбуватися про
її дочасне вимкнення. Те саме стосується і приладів, які працюють з чипами, тобто мають програми роботи.

Анна РОСТОВА

У

країнців попереджають про повернення
до середини дев’яностих, коли
електроенергію вимикали у час пікового
навантаження. Крок вимушений та спричинений
недостатньою кількістю ресурсів для регуляції
енергонавантаження.
9 вересня під час оперативної наради луцького міського голови директор Луцької міської філії
ПАТ «Волиньобленерго» Володимир Боднарчук
зазначив, що вже розроблені графіки аварійних
відключень електроенергії.
Вимкнення стосуватиметься лише побутових
споживачів, промислові підприємства не чіпатимуть. У Луцьку поки що припиняти подачу енергії не збираються. Втім аварійне відключення
електрики, можливо, відбуватиметься у мікрорайоні Вересневе, який підключений до мереж
Луцького району.

НАЗАД У МИНУЛЕ
1 вересня Міністерство енергетики та вугільної промисловості надіслало обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання
населення. Причина – дефіцит потужностей в
об’єднаній енергосистемі України, в тому числі через розбиті дороги до запасів українського вугілля.
Директор з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук пояснює, що є
два піки навантаження енергосистеми. Зранку,
з 6:00 до 9:30, та найбільше ввечері – з 18:00 до
22:00. До слова, через спекотне літо в 2014 році
в обідню пору енергетичне навантаження теж
було значним, адже чимало волинян використовували кондиціонери.
«Вироблення енергії і споживання – це миттєві функції. Тоді, коли виробили, то найближчої
секунди її і спожили. Тому, знаючи, що зранку
люди нарощують використання енергії, має нарощуватися режим генерації. Тобто десь треба
брати потужність. Під час обіду є спад. Увечері,
коли люди приходять додому, то вмикається все,
що тільки можна. Вечірній пік навантаження
принципово більший, аніж ранковий, – пояснює Перчук. – Атомна станція працює в базі і
не може змінювати своєї кількості вироблених
кіловат-годин. Тобто вона вийшла на режим і
працює. Якби Україна покривалася лише атомними станціями, то вночі у нас була б напруга
не 220 вольт в розетці, а приблизно 340. Усе погоріло б. Вечірній максимум був би 150 вольт – і
все погоріло б удруге. На ніч ми мусимо знімати

ІМПОРТНЕ ВУГІЛЛЯ

генерацію. Гідроелектростанцій у нас мало. Потрібно регулювати тепловими електростанціями.
Вода у нас в принципі є, атомні електростанції
працюють. А от з тепловими електростанціями,
які виробляють 40% енергії в Україні, проблеми,
бо вони працюють на українському вугіллі».
Коли інших варіантів зберегти енергію немає,
то залишається єдина можливість – відключати споживачів, аби не розвалити енергосистему
України, яка не здатна різко змінювати навантаження.
Відключення триватимуть не більш як по дві
години у період пікових навантажень – з 9:00 до
11:00 і з 20:00 до 22:00. Розробляти графіки відключень мають адміністрації та філії обленерго.
При цьому вимкнення стосуватимуться лише
побутових споживачів.
Подібні відключення практикували у середині дев’яностих років. Тоді на Волині поліські
райони практично сиділи у темряві. Луцьк ж
обходився невеликими жертвами. Нині область
уже на 40-50 МВт не вкладається у надані ліміти з використання енергії. Усе, що залишається
робити споживачам, – економити енергію під час
пікових навантажень.

КОЖНА ЛАМПОЧКА
НА РАХУНКУ
В обленерго переконують: війна на сході не
закінчується лише зоною активних бойових дій.
Вона стосується оселі кожного громадянина,
який може допомогти країні вистояти, економ-

лячи енергію в домі,
мі, а
саме – не вмикаючи зайвий енергоспоживач ввечері у
період пікового наваннтаження.
«На сьогодні на Волині понад 50% використаної
ної енергії
припадає на побутове навантаження. Раніше було 30%, а тепер – половина. І,
якщо побутовий споживач використовує енергію
після 23:00, – честь йому і хвала. Якщо з 19:00 до
22:00, то це неправильно», – розповідає Перчук.
Обмежувати в енергоспоживанні промислові
об’єкти, які сплачують податки і тримають економіку на плаву, означатиме рубати гілку, на якій
сидимо. З побутовими споживачами проблема
посилюється ще й тим, що енергія для населення є дотаційною. Тобто мешканці не оплачують
повністю її вартість. Певну частину бере на себе
держава, в якої нині грошей бракує.
Нині енергетики з острахом очікують похолодання та вже готують мешканців до вимушених відключень. Адже, як відомо, параметри
подачі тепла можуть бути зменшені через припинення постачання газу, і, ймовірно, мешканці
перейдуть на електричні обігрівачі.
Оголошувати про відключення енергії
будуть через засоби масової інформації, або
ж графік можна буде побачити на сайті ПАТ
«Волиньобленерго». Як саме вимикатимуть
Луцьк – нині не відомо. У минулі роки місто

ВУГІЛЛЯ УКРАЇНСЬКИМ ТЕС ВИСТАЧИТЬ
ДО СЕРЕДИНИ ЛИСТОПАДА
Запасів вугілля для українських
теплоелектростанцій може вистачити тільки до
середини листопада, оскільки в умовах бойових
дій на сході України більшість розташованих там
шахт не працюють, а доставка вугілля з діючих
шахт утруднена.
Про це повідомив журналістам голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, пише «Економічна правда».
«Вугілля вистачить приблизно до середини
листопада. Нині на складах ТЕС є близько 1,7
млн тонн вугілля. Це було б не критично, якби
шахти працювали в нормальному режимі», –
сказав Волинець.
За його словами, на Донбасі 50 шахт не видобувають вугілля, а тільки відкачують воду,

при цьому 18 шахт уже затоплено. Разом з тим,
на сході України функціонують лише 35 шахт.
При цьому Волинець повідомив, що зараз
в Україні гострий дефіцит вугілля марки «П» –
пісні і «А» – антрацит, які використовуються на
ТЕС. Проте їх видобувають вугільні підприємства, які розташовані на території, яку контролюють російські військові та бойовики.
Водночас падіння видобутку вугілля газової
групи, яке гірше зберігається і менше підходить
для ТЕС, не спостерігається.
Як розповів голова профспілки, таке вугілля видобувається на шахтах Львівської, Волинської, Дніпропетровської, а також частини Донецької і Луганської областей.
«Це вугілля не може довго перебувати на
складах, оскільки воно починає тліти і за ви-

Видання «INSIDER», посилаючись на слова
заступника міністра енергетики Вадима Уліда,
зазначає, що Україна вже призупинила експорт
вугілля, а експорт електроенергії до Європи обмежено до 300-350 МВт. Очікується також обмеження постачання струму до Криму.
У той же час, як повідомила компанія «Кримські електроенергетичні системи», українська
«Укренерго» з 2 до 30 вересня вводить обмеження постачання електроенергії магістральними
мережами до Криму. Його буде повністю припинено щодня на 6 годин.
«Отримали офіційний лист з Києва: нам вводять офіційно обмеження, нульовий перетік з 9
до 11 ранку і з 19 до 23 години вечора щодня з 2
до 30 вересня», – сказав «Кримінформу» співробітник кримської компанії.
За словами Уліда, українські енергетичні
компанії сьогодні домовляються з країнамиімпортерами (Австралія, Південна Африка,
В’єтнам) про постачання вугілля в Україну.
«У нас є вугілля, але його потрібно довезти
до станцій. Якщо його взагалі не стане, то обсяг
імпортного вугілля може скласти близько 4 млн
тонн до кінця року. Очікую, що перша партія
буде у вересні. Але це вимушений і тимчасовий
захід», – зазначає посадовець.
На складах українських шахт, які через війну
відрізані від постачання на електростанції, за
оцінками замміністра, зараз перебуває близько
600-700 тисяч тонн вугілля.
За сім місяців 2014 року на шахтах ДТЕК видобуто близько 23,8 млн тонн, що перевищує
показник аналогічного періоду минулого року в
23,6 млн тонн, повідомили «INSIDER» в найбільшій приватній енергетичній компанії України.
Про дефіцит загалом говорити некоректно,
правильно говорити про дефіцит окремих марок
вугілля. Наразі обсяг вугілля на складах ТЕС,
що входять до ДТЕК, відповідає нормативному
рівню, і станом на 31 серпня склади заповнені на
45%. Якщо брати історично, то рівень запасів був
і нижчим. У 2012-2013 роках склади українських
ТЕС були заповнені у зв’язку з профіцитом вугілля в країні, який оцінювався на рівні 7-8 млн
тонн, розповіли в компанії.

РОСІЯ
НЕ
ВИМКНЕ
УКРАЇНІ СВІТЛО, БО НЕ
ВОНА ЙОГО ПОСТАЧАЄ

соких температур перетворюється на золу», –
сказав Волинець.
Він повідомив, що в нинішніх умовах до
кінця опалювального сезону 2015 року Україні потрібно буде імпортувати більш як 10 млн
тонн вугілля. При цьому Волинець відзначив,
що імпортувати в країну потрібно вугілля, яке
в дефіциті.

Україна, незважаючи на погрози глави уряду
РФ Дмитра Медведєва відключити постачання
електроенергії, не має договорів на придбання
електроенергії у Росії та не займається
комерційним імпортом, передає «УНІАН».
«Щодо імпорту електроенергії: у нас є деякий зв’язок із РФ, тому що ми працюємо паралельно. Але жодних договорів на придбання
електроенергії у нас немає», – сказав міністр
енергетики і вугільної промисловості Юрій
Продан перед засіданням уряду 10 вересня.
Раніше прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія може обмежити постачання електроенергії до України через відключення Києвом електропостачання в Криму.
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ЧОМУ В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТ ЛУКАШЕНКО?
Юрій КОНКЕВИЧ

П

оки на сході триває
війна за територію та
незалежність нашої країни,
в інформаційному просторі свої
баталії. Приємні новини з цього
фронту: Україна нарешті почала
жорстко й чітко ставити заслон
брехні з Росії. Краще пізно, ніж
ніколи… Влітку ухвалено кілька
рішень щодо заборони трансляції
найодіозніших каналів, а наприкінці
серпня й на початку вересня у
цій царині відбулося ще кілька
знакових подій. Відповідно до
рішень Нацради та рішення
Окружного адміністративного суду
міста Києва, в Україні заборонено
ретрансляцію 15 російських
каналів. Зокрема, до «чорного
списку» включено «Первый канал.
Всемирная сеть», «РТР-Планета»,
«НТВ-Мир», «Россия-24», «TVCI»,
«Россия-1», НТВ, ТНТ, «Петербург-5»,
«Звезда», «Рен-ТВ», «РБК-ТВ», «Life
News», «Russia Today», «История».
Крім того, наприкінці літа запроваджено наказ № 840 про спільні дії
МВС і Національної ради з питань
телебачення та радіомовлення. Документ розроблено з метою контролю за
дотриманням законодавства у сфері
тимчасової заборони на мовлення російських телеканалів, які пропагують
війну і насильство в Україні.
Власне про те, як виконувати цей
нормативний акт, «Хроніки Любарта»
запитали в представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в області Степана
Родича.
– У рамках цього наказу територіальні підрозділи МВС аж до дільничних інспекторів повинні будуть
сприяти Національній раді з ТБ і радіомовлення у виявленні кабельних
операторів, які не виконують рішення
щодо припинення трансляції на території України заборонених російських
телеканалів, – розповідає Степан Володимирович.
– У який спосіб виконати це рішення?
– Дільничні інспектори будуть
моніторити трансляцію заборонених
російських телеканалів у внутрішніх
кабельних мережах у громадських будівлях усіх форм власності – школах,
лікарнях, готелях, будинках відпочинку. Якщо власники або адміністратори
цих закладів і далі транслюватимуть
брехню, будемо вимагати відключити
мовлення російських каналів як незаконне. Але приємно відмітити, що
на Волині і в Луцьку більшість директорів державних та комунальних
установ і власників готелів, санаторіїв і будинків відпочинку добровільно
відімкнули російське ТБ, причому це
було зроблено ще навіть навесні. Наприклад, у Луцьку відзначу в зв’язку
з цим потужні готелі – «Світязь» та
«Україну».
Проблеми були на сході країни,
а також у мережі «Воля-кабель». Київські власники вочевидь були тісно
пов’язані із попередньою владою,

П’ЯТА ЧАСТИНА ВОЛИНЯН НЕ МОЖЕ ДИВИТИСЯ
Д
УКРАЇНСЬКЕ ТБ
тому використовували
и юридичні
зачіпки і всіляко гальмували
мували вилучення російського ТБ зіі своїх пакетів
програм. Я також звертався
ртався до
регіональних представників.
ників.
Мені сказали, що проханохання незаконне, неправомірне
мірне
тощо. Довелося залучити
учити
інші методи. Деталізувати
увати
не буду, адже врешті в цій
компанії таки визначилися,
илися,
з ким вони – з Україною
ю чи
агресором.
До речі, ми ж не вимаимагаємо вимкнути тотально
льно
всі російські канали чи просто
російськомовні канали. Ідеться
тільки про ті, які отруюють
юють брехнею українців, а рибальство,
ство, спорт
чи мисливство не зачіпаємо.
аємо.
– Чи було чути незадоволені
доволені голоси у зв’язку із тим-таки
аки спільним
наказом МВС та Нацради?
ади?
– Ні, наразі всі з розумінням
озумінням поставилися до цього. Люди навіть
самі часто телефонуютьь і вимагають
відімкнути російське ТБ.
Б. Ось номер,
за яким можете повідомити
мити мене про
такі випадки: 77-44-04.
– Як я розумію, в інформаційній війні на Волині важливішою
складовою буде не перевірка
еревірка кабельних операторів чи власників
готелів, а проблема транскордонноранскордонного мовлення. Волинь тільки на 80%
забезпечена сигналом із українських
веж, решта території дивиться
ивиться польські та білоруські канали…
ли…
– Абсолютно точно! І якщо з поляполя
ками проблеми відсутні – вони наші
союзники і стандарти журналістики
там на високому рівні, то білоруське
мовлення завдає клопоту, адже їхні
вежі транслюють російські канали.
– Чому так сталося?
– На Волині трансляційні вежі
стоять під Луцьком, у Горохові, Но-

воволинську,
Любомлі, Любешові та Ковелі. Але, на превеликий жаль, усю
площу області сигнал
з них не покриває. Крім того, його
поширенню заважає рельєф. Наприклад, Володимир-Волинський начебто
потрапляє в зону прийому сигналу з
Ковеля, але саме місто лежить трохи
нижче. Хто з володимирян має високо
підняту антену, той може переглядати
наші канали, решта мусить супутника
ловити. Ратне також, наприклад, не

Є й інший бік медалі: ФБ-спільнота «Бойкот російського кіно» проаналізувала
український телеефір. Висновки невтішні, бо нас і далі «годують» російськими
бандитами, слідчими і кілерами.

Схема транскордонного
мовлення засвідчує прогалини
у покритті Волині сигналом із
українських телевеж.

може дивитися українських каналів.
Отож, 80% території Волинської
області покрито українським аналоговим, а відтак і цифровим сигналом.
Решта 20% населення дивитися українські канали за допомогою кімнатної
антени не можуть. Шацький, КаміньКаширський Любешівський райони,
Цумань, Берестечко – це найпроблемніші у цій сфері райони Волині. Якщо
брати грубо, то 200 тисяч населення
позбавлено нормального прийому
українських телепередач.
– Скільки іноземних передавачів
працює на нашій території?
– На Волині працюють передавачі
з Польщі та Білорусі. Співвідношення
польського мовлення й українського в
Шацькому районі складає чотири до
п’ятнадцяти… Але повторюся, поляки
– це наші партнери. А от по Білорусі
ситуація, як я казав, набагато гірша.
Вежі з Бреста, Ракітніци, Дрогічина й
Пінська транслюють програми російського ТБ, в тому числі й заборонені.
Цікаво, що на початку травня білоруси відімкнули аналогове телебачення, залишили тільки цифру. Але вже
на початку липня знову запрацював
аналог! І це при всіх політичних іграх
Лукашенка й любові до України! Відтак знову в аналоговому та цифровому форматах на Волинь транслюються
російські канали.
– Ось тому й кажуть, що дядьки
в Любешівському районі вважають
Лукашенка президентом України…
Гаразд, але ж є супутникове ТБ, чимало українців придбали цифрові

тюнери, частину з них держава взагалі роздавала безплатно…
– Так, але вони всі виявилися закодованими! Бо за Януковича придумали схему із єдиним провайдером
декодування на всю країну – ТОВ «Зеонбуд». З 2015 року ця приватна компанія мала би бути «царем та богом»
кнопок телевізора. Адже ті глядачі,
які не мають ні супутникового, ні кабельного телебачення, будуть змушені
використовувати послуги «Зеонбуду»,
аби розкодувати тюнери. Тобто житель Любешівщини чи Ратнівщини,
який має тюнер, не може дивитися
українське ТБ, бо до цього пристрою
треба мати декодер. Тому жителі прикордоння їздять до Білорусі купувати
тюнери, аналогічні до українських,
адже вони там коштують 300, а не
700 гривень. І в Білорусі вони ще й
не закодовані! Отак люди самі переходять на білоруські й російські
канали. Щоб не морочитися з декодерами, людині набагато простіше
обрати саме іноземні канали. Ця ситуація – інформаційна диверсія проти
України.
– Хто засновник «Зеонбуду» і
чому дотепер ситуацію не виправлено?
– Повірте, що Нацрада працює у
цьому напрямку. Але уявіть собі – ми
дотепер не можемо з’ясувати, хто власник «Зеонбуду». Фірма зареєстрована
в офшорній зоні. Не важко припустити, що це ТОВ пов’язане із колишньою
владою (власник – кіпрська компанія
«Планбрідж лімітед». – Ю. К.)
– Українці можуть заборонити
білорусам поширювати свій телесигнал на Україну?
– Звісно, ні. Ми маємо запропонувати своїм громадянам власний телесигнал. Транскордонне мовлення є в
усьому світі, його не можна зупинити
наказом. Але у сучасній ситуації, коли
слово, брехня вбиває дужче, ніж куля,
треба діяти негайно. Це питання інформаційної безпеки, адже білоруський сигнал, а відтак і російські канали,
поширюються до нас на деяких ділянках на 50 кілометрів.
Я не кажу про це тільки сьогодні,
коли змінилася влада. Скільки я на цій
посаді, постійно повідомляю, пишу,
грюкаю. Торік мій звіт до Києва, де я
озвучував цю проблему, так переписали, що я його не впізнав.
– Що треба зробити насамперед,
аби змінити ситуацію із поширенням сигналу?
– Щоб збільшити покриття до
95% області, треба звести вежу в
Кортелісах, Маневичах. У КаменіКаширському є вежа, треба поставити
тільки ліпший передавач. Будується
нині телевежа в Дігтеві – це біля Нововолинська. Треба також збільшити
потужність передавача в Любешові і,
можливо, у Ковелі.
– Якою є ціна питання?
– Вартість робіт у Дігтеві – чотири
мільйони. Це спорудження вежі. Але
наголошу, що сьогодні інформація –
це ті ж танки і гармати. Розумію, що
нині триває реальна війна на південному сході, і гроші потрібні саме там.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

19 ВЕРЕСНЯ
УТ1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.25 Новини
06.40, 07.15, 08.15, 09.30, 21.30,
01.55 Спорт
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гість
студії
07.35 Країна on line
07.50 Ера бізнесу
08.35 Паспортний сервіс
09.45, 19.00 Про головне
10.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
11.25, 16.30, 04.05 Д/ф
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.25 Перша студія
13.50 Час-Ч
14.05 Школа Мері Поппінс
14.30 Театральні сезони
14.55 Віра. Надія. Любов
15.55 Euronews
18.15 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер LIVE (ч.1)
21.40 Шустер LIVE (ч.2)
00.00, 01.00 Підсумки
00.30 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
02.05 Музичне турне
03.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛЮБОВІ»

СУБОТА

20 ВЕРЕСНЯ
УТ1
06.00 На слуху
06.35 Підсумки
07.00 Шустер LIVE
11.30 Подорожуй першим
12.05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
12.55 Світло
13.30 Хочу бути
13.50 Дитячі історії. «Здоровань»
14.20 Українського роду
14.35, 04.30 Д/ф
15.30 «Народжені в Ризі»
17.20 В гостях у Д.Гордона
18.30 Книга ua
18.55 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Новини
21.40 НАЙЄМtime
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи. Підсумки
00.20 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
00.40 Док фільм «Приречений
на любов»
01.50 Музичне турне
03.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛЮБОВІ»
05.00 Віра. Надія. Любов

НЕДІЛЯ

21 ВЕРЕСНЯ
УТ1
07.20 Ера здоров’я
07.45, 23.30 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08.10 Шеф-кухар країни
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.15 Х/Ф «ТИМЧАСОВО ТАТО»
12.00 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
12.55 Православний вісник
13.30 Школа Мері Поппінс
13.50 Дитячі історії. «Кохання,
кекси і рок-н-рол»
14.20 Фольк-music
15.30 Дитячий фестиваль
«Щасливі долоні»
16.40 Театральні сезони
17.15 В гостях у Д.Гордона
18.30 Подорожуй першим
18.55 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.10 Моя країна
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
00.05 На слуху. Підсумки
01.50 Музичне турне
03.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛЮБОВІ»

Хроніки ЛЮБАРТА
№23 (186)
1+1

07.10 «Особистий рахунок»
08.35 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
10.55 Т/с «Свати»
12.15 «Розсміши коміка»
13.20 Т/с «Терпкий смак
кохання»
14.30, 15.40 «Сімейні
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 01.50 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 3»
20.30 «Сказочная Русь»
21.20 «Мультибарбара»
21.45 «Вечірній Київ »
23.00 «Світське життя»
00.05, 03.25 Х/Ф «ВАВИЛОН
НАШОЇ ЕРИ»

2+2
06.25 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
08.25, 21.00 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.30 Новини
«Спецкор»
09.35, 22.00 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/Ф «КРИМІНАЛЬНИЙ
ТАЛАНТ»
13.15 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «Облом UA. Новий сезон»
16.30 Х/Ф «ВОЛКОДАВ»
19.00 Х/Ф «ЗНАЙДИ МЕНЕ»
22.10 Х/Ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ»
00.00 Х/Ф «АКУЛА-ПРИВИД»
02.00 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

1+1
06.15, 18.30 «Розсміши коміка»
07.00, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
08.00, 08.25 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя»
10.50 Х/Ф «ЙОГО ЛЮБОВ»
14.50 «Вечірній Київ»
16.05, 21.20 «Вечірній квартал»
20.15 «Українські сенсації»
23.30 Х/Ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 1»
02.05 Х/Ф «КАПІТАН
АЛАТРІСТЕ»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «33 квадратних метри»
07.15 «Нове Шалене відео поукраїнські»
08.35 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.55 «Облом UA. Новий сезон»
11.00 Т/с «Слідчий Протасов»
19.00 Х/Ф «РОЗПЕЧЕНА
СУБОТА»
21.10 Х/Ф «ХИЖАКИ»
23.20 Х/Ф «БЕН ГУР»
02.50 Х/Ф «ВІДЬМА»

1+1
09.00 «Лото-забава» 10.10
«Телевізійна служба новин»
11.00 «Світ навиворіт - 3: анзанія,
Ефіопія» 12.15 «Ескімоска - 2:
пригоди в Арктиці» 12.20 М/ф
«Машині казки. Маша і ведмідь»
14.05 «Розсміши коміка» 15.05
«Міняю жінку» 16.40 «Інспектор
Фреймут» 18.25 «Українські
сенсації» 19.30, 04.30 «ТСНТиждень» 21.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА
№ 17» 00.35 «Скільки правди
в легенді. Пост-шоу» 01.35 Х/Ф
«ВАВИЛОН»

2+2
07.00 «Маски-шоу»
09.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
10.00 «Облом UA. Новий сезон»
12.00 «Бушидо»
15.00 Х/Ф «АРМІЯ ОДИНАКА»
17.00 Х/Ф «РОЗПЕЧЕНА
СУБОТА»
19.20 ЧУ 7 Тур. Карпати Металіст
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ»
01.05 Х/Ф «КРИПТИД»
02.25 Х/Ф «ДОРОГА НА СІЧ»

ІНТЕР
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Обіймаючи небо»
12.25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.25, 14.20, 04.35 Д/с «Легенди
радянського розшуку»
14.40 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.10, 03.50 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 «Чорне дзеркало»
22.35 Х/Ф «ВАГОМА ПІДСТАВА
ДЛЯ ВБИВСТВА»
01.55 Д/с «Історія Світу»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 15.50 У пошуках істини
07.50, 13.10 Життя після людей
08.40, 18.30 Далеко і ще далі
09.30 Прадавні дерева
Німеччини
10.30 Великий бар’єрний риф
11.30 Дика природа Африки
12.20, 17.30 Танки. Великі битви
14.10 Секретні території
15.00, 21.10 НЛО з минулого
16.40, 22.00 Сучасні дива
19.20 Герої крижаних доріг
20.20 Будівничі Америки
22.50 Корсика: рай на Землі
23.40 Вижити серед хижаків
01.20 Тварини крупним планом

ІНТЕР
08.00 «Школа лікара
Комаровського»
08.30 Д/ф
09.30 Новини
10.00, 02.30 Х/Ф «ФОРМУЛА
КОХАННЯ»
11.55 Х/Ф «БУДИНОК ДЛЯ
ДВОХ»
14.05, 04.45 Т/с «Сільський
романс»
18.00, 20.35 Т/с «Поки живу,
кохаю»
20.00, 04.05 «Подробиці»
22.30 Т/с «Щасливий квиток»
03.55 Мультфільми

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00 У пошуках істини
08.40 Герої крижаних доріг
09.30 Зброя, мікроби та сталь
12.30 Великий бар’єрний риф
13.30 Корсика: рай на Землі
15.30 Далеко і ще далі
18.20 НЛО з минулого
21.00 Велич і падіння Версаля
00.00 Що? Де? Коли?
00.50 Сміття у великому місті

ІНТЕР
08.40 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
11.00 «Орел і Решка. Невидане»
12.00, 01.50 Х/Ф «У БОГА СВОЇ
ПЛАНИ»
14.00 Т/с «Поки живу, кохаю»
18.00 Х/Ф «МАМИНЕ
КОХАННЯ»
20.00, 04.00 «Подробиці тижня»
21.55 Т/с «Щасливий квиток»
03.20 Мультфільми

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.30 У пошуках істини
09.10 Герої крижаних доріг
10.00 Велич і падіння Версаля
13.00 Корсика: рай на Землі
15.00 Формула-1
17.00 Далеко і ще далі
18.50 Секретні території
21.30 Зброя, мікроби та сталь
00.30, 02.10, 03.00, 04.30, 05.20
Д/ф
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СТБ
05.20 Х/Ф «А ЯКЩО ЦЕ
КОХАННЯ?»
07.05 Х/Ф «ДІТИ ПОНЕДІЛКА»
08.55 Х/Ф «ТЕРМІНОВО!
ШУКАЮ ЧОЛОВІКА»
10.50 Х/Ф «ЖІНКА БАЖАЄ
ЗНАТИ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Х/Ф «КОЛИ МИ ВДОМА»
19.55, 22.45 «Національне
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
00.10 «Куб - 5»
01.50 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.50 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с
«Слід»
10.00 Т/с «Листи на склі»
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
13.10 Т/с «ОСА»
18.00, 05.20 Т/с «Дворняжка
Ляля»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі-6»
03.40 Срібний апельсин

СТБ
06.20, 01.40 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКІ
ТА ЗЛОДІЇ»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Зважені та щасливі - 4»
15.10 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
19.00 «Х-Фактор - 5»
22.05 Т/с «Коли ми вдома»
00.15 «Детектор брехні - 6»
03.15 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.10 Таємниці зірок
07.00, 15.00, 19.00, 02.25 Події
07.15, 09.15 Т/с «Інтерни»
10.00 Один за сто годин
11.00 Хочу до Меладзе
13.00, 15.20 Т/с «Якщо ти не зі
мною»
17.10, 19.40 Т/с «Листи на склі»
22.30 Х/Ф «КЛУШИ»
00.40, 03.05 Т/с «Мент у
законі-5»
04.30 Срібний апельсин

СТБ
06.20 Х/Ф «МЕРІ ПОППІНС, ДО
ПОБАЧЕННЯ!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдані»
11.55 «МастерШеф - 4»
15.45 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.30 «Один за всіх»
21.40 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
22.40 Х/Ф «ДОЗВОЛЬТЕ ТЕБЕ
ПОЦІЛУВАТИ... НА ВЕСІЛЛІ»
00.25 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00 Щиросерде зізнання
06.30 Події
07.10 Таємниці зірок
08.05 Т/с «Практика»
14.00 Х/Ф «КЛУШИ»
16.10 Т/с «Листи на склі»
19.00, 03.45 Події тижня
19.55, 04.30 Події тижня.
Спеціальний репортаж
20.20 Хочу до Меладзе
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.20 Т/с «Мент у законі-5»
04.55 Срібний апельсин
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ТЕЛЕАНОНС

ICTV
05.05 Служба розшуку дітей
05.10, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.50 Світанок
06.50, 08.00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів. Менти-7»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.35, 13.10 Т/с «Лютий»
16.10 Т/с. «Лютий» Фінал
18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ ГЕРОЯ»
22.05 Факти. Вечір
(російськомовний випуск)
22.20 Х/Ф «СЛІПА ЛЮТЬ»
23.55 Голос Америки
00.00 Х/Ф «КРАСУНЧИК ДЖОННІ»
01.35 Х/Ф «V ЦЕНТУРІЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Служба розшуку дітей
05.55, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.35 М/с «Скубі-Ду: Корпорація
Загадка»
07.00, 18.00, 01.10 Репортер
07.05 Т/с «Крок за кроком»
08.00, 16.45 ШОУМАНІЯ
09.20 Т/с «Моя кохана відьма»
11.25 Т/с «Вороніни»
18.20, 03.25 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
21.00 Т/с «Фізрук»
22.00 Проект Перфект
23.15 Х/Ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
01.15 Х/Ф «ВСЕ НАВПАКИ»

ICTV
07.25 Х/Ф «МИСЛИВЦІ ЗА
ПРИВИДАМИ»
09.15 Достало!
10.15 Цивільна оборона
11.10 Х/Ф «МИСЛИВЦІ ЗА
ПРИВИДАМИ-2»
13.20, 20.05 Т/с «Полювання на
Беркута»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
21.50 Х/Ф «ТАКСІ»
23.30 Х/Ф «ТАКСІ-2»
00.55 Х/Ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Нереальні історії
07.55, 10.00 Ревізор
12.35 Страсті за Ревізором
14.05 Уральські пельмені
15.55 Т/с «Вороніни»
18.35 М/ф «Рататуй»
20.40 Х/Ф «ЕЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ З ПОШУКУ
СВІЙСЬКИХ ТВАРИН»
22.35 Х/Ф «ТУПИЙ ЩЕ
ТУПІШИЙ»
00.40 Х/Ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
02.20 Зона ночі
05.20 25-й кадр

ICTV
07.20, 12.45 Факти
07.55 Анекдоти по-українськи
08.45 Зірка YouTube
09.55 Козирне життя на дачі
10.20, 13.00 Т/с «Пастка»
15.40 Х/Ф «ТАКСІ»
17.15 Х/Ф «ТАКСІ-2»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ТАКСІ-3»
21.50 Х/Ф «ТАКСІ-4»
23.30 Х/Ф «ПРОЕКТ Х.
ДОРВАЛИСЯ!»
00.55 Х/Ф «СЛІПА ЛЮТЬ»
02.20 Т/с «Карадай»

НОВИЙ КАНАЛ
10.55 М/ф «Рататуй»
13.05 Т/с «Татусеві дочки»
15.35 Проект Перфект
16.50 Супермодель поукраїнськи
19.00 Х/Ф «ЕЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ З ПОШУКУ
СВІЙСЬКИХ ТВАРИН»
20.40 Х/Ф «ЕЙС ВЕНТУРА:
ПОКЛИК ПРИРОДИ»
22.40 Х/Ф «ТУПИЙ І ЩЕ
ТУПІШИЙ: КОЛИ ГАРРІ ЗУСТРІВ
ЛЛОЙДА»
00.30 Х/Ф «ТУПИЙ ЩЕ
ТУПІШИЙ»

ПОНЕДІЛОК

10.00

Х/Ф «ВИКРАДАЧІ КАРТИН»
Країна: США, Іспанія, 2004. Жанр: кримінал
Режисер: Брайан Горес
У ролях: Еллен Помпео, Вільям Болдуїн, Абель
Фолк, Симон Андреу, Ед Лотер, Андрес Еррера, Дамія
Пленса, Рохер Дельмонте, Дієго Мартін, Медісон Горес
Серія зухвалих крадіжок полотен відомих художників з музеїв Барселони кидає тінь підозри на мистецтвознавця Сандру Вокер, яка працювала з цими картинами. Зрозумівши, що її підставили, героїня вирішує
провести приватне розслідування і викрити справжніх
злодіїв. Однак що може зробити одна нехай і дуже хоробра й розумна жінка, коли на її шляху до істини раптово стає російська мафія?
Тепер ідеться вже не про відновлення репутації, а
порятунок життя. А отже, Сандра змушена прийняти допомогу того, кого присягнула забути – колишнього чоловіка Брюса, крутого нью-йоркського копа...

Х/Ф «ЗАКОНИ ПРИВАБЛИВОСТІ»

П’ЯТНИЦЯ

23.15

Країна: Ірландія, Великобританія, 2004
Жанр: комедія
Режисер: Пітер Хауітт
У ролях: Пірс Броснан, Джуліанна Мур, Майкл
Шин, Паркер Поузі, Френсіс Фішер, Нора Данн, Хезер Енн Нернберг, Джонні Майерс, Майк Дойл, Аллен
Х’юстон, Енні Райан, Венсан Марцелл, Сара Джеймс
Два успішні юристи знайомляться у залі суду, захищаючи протилежні сторони на процесі розлучення.
Обоє клієнтів Даніела та Одрі – колишнє подружжя
– претендують на замок в Ірландії. Адвокати їдуть
туди, щоб на місці все з’ясувати. Але під похмурим
ірландським небом, серед пагорбів і полів, два супротивники, які відчувають легкий потяг одне до одного,
але категорично не бажають визнати це почуття,
потрапляють на національне ірландське свято, і після ночі бурхливих веселощів прокидаються чоловіком
і дружиною...

Х/Ф «ДОЗВОЛЬ ТЕБЕ
ПОЦІЛУВАТИ... НА ВЕСІЛЛІ»
Країна: РФ, 2013. Жанр: комедія
Режисер: Марія Сергеєнкова
У ролях: Ігор Ліфанов, Марія Куликова, Борис Щербаков, Сергій Лосєв,
Ольга Кірсанова-Миропольська

НЕДІЛЯ

22.40

Полковника Власова переводять до Петербурга з
умовою, що він за тиждень підготує військову частину, яка відстає, до столичної перевірки. Власов і Наташа щасливі: вони подали заяву до РАЦСу, на них чекає
власна квартира і нове щасливе життя. Закручується
передвесільна круговерть, підлеглі спішно виправляють
вади й у самий розпал подій в частині починається перевірка...
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КІНОРЕЦЕНЗІЯ

«Б’ЮТІФУЛ»: ЗОВСІМ ІНША БАРСЕЛОНА

Юрій КОНКЕВИЧ

Є

фільми, які дивишся під
відповідний настрій. «Biutiful»
не піде під смак попкорну, не
варто його й у якійсь великій тусовці
переглядати. А от десь опівночі
чи вночі, під осінній дощ – те, що
треба! Фільм буквально пригвинчує
глядача до крісла, і потім ще півночі
«дах» повертається на місце. Сильне
кіно, одне слово. Що там казати –
Алехандро Іньярріту після «Б’ютіфул»
сказав, що його наступна стрічка буде
або комедією, або …порно. Йому
також був потрібен час, аби відійти від
«Б’ютіфул»…
Назву стрічки – «Biutiful» (англійське «Beautiful») – навмисно перекручено. Можна було б перекласти як «Прикрасно» чи «Красата» – так в одній
зі сцен говорить донька головного
героя. Але щоб назву зрозуміли усі,
прокатники вирішили просто транслітерувати назву як «Б’ютіфул». Мені
чомусь здається, що вона алегорична.
Ми звикли бачити на екрані красиву
Барселону – Гауді, море, стадіон «Ноу
Камп» і все таке… А в цьому фільмі

Барса «красІва», «прИкрасна»…
Отож, дія «Biutiful» відбувається у
Барселоні. Ушбаль, якого грає Хав’єр
Бардем, сам виховує двох дітей. На початку фільму чоловік дізнається, що
хворий на рак, відтак мусить поспішати завершити усі свої справи і готується до смерті. Його колишня дружина
Марамбра – наркоманка, що страждає
від маніакально-депресивного психозу. Ушбаль заробляє на життя у напів-

АФІША

ЛУЧАН КЛИЧУТЬ НА ВУЛИЧНЕ
ТРЕНУВАННЯ

Спортзал «Спорт Лайн» організовує відкрите
вуличне тренування в рамках Дня фізичної культури
і спорту, який святкують в Україні щороку в другу
ВЕРЕСНЯ
суботу вересня.
У рамках вуличного тренування відбудеться пробіжка
проспектом Волі до міського парку та заняття з фітнесу.
Попередній запис за телефоном: 095 825 05 37. З собою
мати рушничок та водичку. Окрім цього, о 10:00 на стадіоні
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки відбудеться фестиваль спорту.

13

НІЧНИЙ ВЕЛОКВЕСТ
НА ДОПОМОГУ АРМІЇ

О 23:00 від Центру туризму та екскурсій Луцька
розпочнеться велоквест. Мета його – збір грошей
ВЕРЕСНЯ для бійців батальйону «Горинь».
У кожній команді може бути від трьох до шести
учасників. Обов’язкова умова для участі – наявність паперової
або електронної мапи Луцька і приладу для фотознімання.
Переможцем буде команда, яка назбирає найбільше кодів з
об’єктів за найменший час.
Кожен учасник велоквесту має зробити внесок у 20 гривень.
Гроші витратять на придбання рацій для батальйону «Горинь».
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ДО ЛУЦЬКА ПРИЇДЕ
СЕРГІЙ ЖАДАН

До Луцька приїде відомий письменник з Харкова
Сергій Жадан разом з гуртом «Собаки в космосі».
ВЕРЕСНЯ Організатор зустрічі – мистецьке об’єднання
«стендаЛь».
Дійство відбуватиметься у два етапи. О 17:00 у клубі «Сучасник»
(вул. Конякіна, 24) відбудуться читання з Сергієм Жаданом,
а о 20:00 у пивному клубі «Майдан» (вул. Бойка, 2) будуть
презентувати збірку коміксів Сергія Жадана «Бийся за неї» у
музичному супроводі гурту «Собаки в космосі».
Луцьк – останнє місто в Україні перед початком європейського
туру письменника. У рамках заходу будуть збирати кошти для
поранених у зоні АТО. Вхід на читання при попередньому
продажу – 20 гривень, в день заходу – 30 гривень. На виступ з
гуртом – 50 гривень при попередньому продажу та 60 гривень
14 вересня. Спільний квиток – 60 гривень.
По квитки звертатися за тел.: (098) 630 58 12, (099) 618 59 43
(Тетяна).
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кримінальному світі Барселони – «кришує» роботу іммігрантів, перепродує
наркотики та підроблені речі відомих
брендів, а ще …звільняє покійників від
недодуманих думок. Згодом бізнес Ушбаля накриває поліція, заарештувавши
іммігрантів, відтак йому доводиться
відповідати за грішки ще на цьому світі.
Герой Бардема бере додому жінку депортованого африканця з дитиною. Іге
допомагає давати раду хворобі й тур-

бується про дітей. Ушбаль, віддавши всі
гроші африканці, тихо помирає поруч із
донькою, яка підтримує його в останні
хвилини життя.
Отож, це справді зовсім інша Барселона. Але без тієї, яка є в «Б’ютіфул»,
безтурботна туристична Барса не могла
б існувати. Це як два боки однієї медалі.
Це була перша стрічка Іньярріту
після кількох «клаптикових» фільмів. У
«21 грамі» та «Вавілоні» діяв «принцип
пазла», коли у фільмах перетиналися
десятки сюжетних ліній. У «Б’ютіфул» є
одне місто, одна історія, хоч і зі складним сюжетом. Ушбаль помирає від раку,
йому треба годувати дітей, йому треба
рятувати його іммігрантів, в нього проблеми із законом, а колишня жінка не
тільки має проблеми із психікою, та ще
й спить з його рідним братом. Якщо у
попередніх стрічках проблеми розкидалися на кількох героїв чи сюжетні лінії,
то в «Б’ютіфул» усе звалилося на одну
душу… Від того, чи дав би раду цьому
«перехресному вогню» Хав’єр Бардем,
залежав чималою мірою й успіх стрічки.
І чоловік Пенелопи Крус дав раду цій
ролі!
Задля «Б’ютіфул» Бардем відмовився від знімань в «Уолл-стріт» Олівера

Стоуна. Згодом Хав’єр пояснював, що
його заінтригувала спроба Іньяуріту
експериментувати з людиною. Режисер
на початку фільму ніби запитав в Ушбаля, що буде, коли той дізнається, скільки
йому залишилося жити. А після цього
Іньярріту впустив глядача в життя головного героя та його знайомих.
Бардем зізнався, що раніше не залишався наодинці зі своїм героєм настільки довго і що йому було цікаво дивитися на світ очима Ушбаля, прожити
його життя. Вийшло так, що для Ушбаля
звістка про рак стала дзвіночком, який
дозволив очуняти морально. Здавалося
б, чоловік мав би задерев’яніти від того,
що живе поруч з експлуатацією іммігрантів, корупцією, іншою, негламурною Барселоною. Але Ушбаль не збожеволів, не втратив здатності співчувати.
Прикметно, що Іньярріту фільмував
у своєму кіно переважно непрофесійних акторів. Наприклад, доля сенегальської іммігрантки Діарьяти Дафф, яка
працювала в перукарні біля Барселони,
практично збігається з сюжетною лінією героїні фільму Іге.
Ніхто не здивувався, коли «Б’ютіфул»
отримав фуру кінонагород та номінацій.
Бардем тріумфував у Каннах за найкращу чоловічу роль, номінації на найкращий іноземний фільм та найкращу чоловічу роль на «Оскарі»-2011, номінації
у BAFTA і «Золотому глобусі», а премію
Гойя фільм розібрав на шматочки.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«АНАТОМІЯ
КОХАННЯ»
(США, 2014)
Режисер: Шана Фест
Молодий американський актор
Алекс Петтіфер упевнено, без особливих надзусиль та вкрай харизматичних ролей, входить до кола
ліпших дівчачих кінокумирів наших
днів. І щось мені підказує, що це тільки початок, й усі ці мелодраматичні,
не найдорожчого штибу фільми тільки різнопланові кіноспроби статися.
Про «Анатомію…» щось концептуальне сказати важко – з такими фільмами можна скоротати дві годинки з якоюсь недалекою дівчинкою, з якою не налаштований на
серйозні стосунки, але яка по молодості може прикрасити твій вечір.
А якщо серйозно, є передчуття, що за якийсь час усі фільми з Петтіфером отримають набагато більше уваги до себе. Побачимо.

«КРУТИЙ ЧУВАК»

(США, 2011)
Режисер: Крейг Мосс

Фільм, який було цікаво дивитися
і про який опісля дуже важко написати щось змістовне, щоб не скотитися
до банальних сюжетних описів. Втім
доведеться. Герой Донні Трехо, ветеран в’єтнамської війни, який лишився поза бортом пристойного життя,
потрапляє в серйозні перипетії… І
пов’язані вони аж ніяк не з тим, що
пристаркуватий мексиканець стає героєм «ютуба», помісивши мінімально в міському автобусі кількох нахаб.
Убивство найкращого друга, який
перед смертю передає йому флешку,
що нею старий армієць навіть користуватися не вміє, ставить все з ніг на голову: тут вам і бандити,
і політики, і така-сяка любов, яку треба захистити від сил зла, і всі
можливі виміри чоловічої честі та гордості. Загалом, попри повний
набір штампів бойовиків категорії «Б», фільм знято яскраво і якісно.
Для поціновувачів жанру – можна.

«ОСТАННІЙ
РУБІЖ»

(США, 2013)
Режисер: Гері Фледер
Не великий шанувальник бойовиків сучасності, але фільм Фледера
з незмінно доблесним Стетхемом
виявився якимсь чи то душевним,
чи то просто переконливим. Історія колишнього агента із боротьби
з наркотиками, який разом з донькою переїжджає до маленького, на
перший погляд спокійного провінційного містечка, подалі від
справ, світу великого криміналу та
потенційних небезпек. Втім життя
готує свої сюрпризи… Під носом
у нашого героя в місті крутять
справи серйозні наркоторговці і,
зіштовхнувшись з ними одного разу, наступного потрібно чекати
вже невдовзі, якщо ти, звісно, не спрацюєш на випередження. Чудова роль Джеймса Франко. Та й загалом – фільм, де всі і все на
своїх місцях, назалежно від жанру, нині для мене на вагу золота.
Білого. Можна.

«СКІНИ»

(Австралія, 1992)
Режисер: Джеффрі Райт
Перед нами – молодий Рассел
Кроу, який грає ватажка банди
мельбурнських скінів, що воюють
з азіатами, з собою, з життям як
таким, врешті невідомо з чим і при
цьому свято вірять у свої ідеї месіанства білої раси. Не ліпша тематична робота ні в контексті історії,
ні в контексті якісного кіно. Хоча
молодий і вже мінімально грізний
Кроу на екрані має достатньо цілісний вигляд драматично збитого
персонажа. Для тих, хто цікавиться
питаннями, які піднято у фільмі, робота може бути цікавою, попри
всю поверховість стрічки.
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ОБ’ЄКТИВ ПРОТИ КАЛАША

Юрій Косюк

Юрій Положевець

Ірина Мельник

Андрій Яручик

Віктор Голіков

Тетяна ГРІШИНА

З

а півтора місяця проект
«Фото патріота» зумів
розширити з Луцька свої
кордони до столиці та зібрати
понад 100 тисяч гривень на
потреби армії. Суть акції в тому,
що кожного за благодійний внесок
можуть сфотографувати професійні
майстри на фоні прапора України.
Лучани акцію полюбили і приходять у визначені місця сім’ями. Таких
точок у Луцьку дві: на Театральному
майдані (з 15:00 до 21:00) та в торговому центрі «ПортСіty» (з 13:00 до 21:00).
Тут працюють фотографи у кілька
змін. За день вони роблять кілька сотень знімків, які потім «дотягують»
інші волонтери. Виручені кошти передають на потреби армії.

«СИДІТИ СКЛАВШИ
РУКИ БУЛО
НЕСТЕРПНО»
Луцький фотограф Ірина Мельник
розповідає, що ідея проекту «Фото
патріота» зародилася задовго до початку повноцінної війни на сході. Тоді
російські війська окупували Крим.
Фотографії ж мали об’єднати країну і
показати справжнє обличчя західняків для жителів півдня.
«У моїй голові народилася така
ідея: пофотографувати «злих бандерівців», аби показати, що вони зовсім
не злі. Мені хотілося знімати майданівців з сім’ями, і в цьому мала бути
суть акції. Я отримала згоду і від інших фотографів на участь в акції, але
нам не вдалося втілити цю ідею», –
пригадує Іра.
Пізніше почалася справжня війна
на сході, де від самого початку брали участь і волиняни. Якось Іра стала
свідком телефонної розмови з вояком,
який якраз був на фронті. Пригадує,
що на тому кінці дроту слова переривали реальні постріли та вибухи. Відтоді
сидіти склавши руки було нестерпно.
«Я думала: ну що можу зробити,
ну що? Перетелефонувала до фотографів. Запланували майстер-класи,
а відтак узгодили ідею з наметами, де
будемо фотографувати людей на фоні
прапора за благодійні внески», – говорить Мельник.
Фотографи Юрій Косюк, Андрій
Яручик, Віктор Голіков, Юрко Положевець та Ірина Мельник стали кістяком проекту. Допомагала втілювати

Аліна Дуда

ідею Аліна Дуда, яка нині опікується
адміністративними питаннями. А вже
згодом до акції «Фото патріота» долучилися й інші митці. Хтось як фотограф, хтось допомагав обробляти світлини, інші приносили реквізит. Нині
до проекту запрошують і геть молодих
фотографів.
«Ми хотіли залучити все, чим
можемо заробити гроші більші, аніж
просто, наприклад, відзняти весілля
і віддати гонорар. Окрім цього, ідея
була в тому, аби люди ставили патріотичні фотографії на аватарки в соцмережі, виявляли свою громадську
позицію світу, а люди зі сходу бачили,
хто тут живе. Що тут не злі бандерівці,

а усміхнені, з дітьми на руках», – каже
фотограф.

«ЯКЩО НА СХОДІ
ВІЙНА, ТО НА ЗАХОДІ
МАЄ БУТИ ТИЛ»
Згодом до проекту почали приєднуватися й інші міста. Нині серед
партнерів Нововолинськ, Львів, Київ,
Чернівці, Івано-Франківськ, Рівне,
Нетішин (Рівненська область), Кременець (Тернопільська область), Сокаль
(Львівська область), стартуватиме
Тернопіль.
«Основна ідея і в тому, аби люди
пам’ятали, що триває війна. Один

сфотографувався і дав гроші на армію, інший, третій.. І я піду. Бодай так.
Тому що інколи таке враження, що
війни немає. Усі кажуть про єднання,
але, якщо на сході війна, то на заході
має бути тил як мінімум», – вважає
Ірина Мельник.
Аби уникнути шахрайства, фотографи мають чіткі вимоги до партнерів, імена яких публікують на єдиній
сторінці в соціальних мережах. А підрахунок зібраних грошей нерідко знімають на відео. Кожен охочий може
ознайомитися зі звітами про зібрані
та витрачені кошти. До речі, є також
картковий рахунок, куди також перераховують гроші.

Організатори кажуть, що найбільший рекорд зі збору коштів був 24
серпня, у День Незалежності. Тоді лучани пожертвували близько восьми тисяч
гривень. Нині, з жалем додають, сума
пожертв стає все меншою, а акція подекуди перетворюється на розважальний
захід для молоді. Тому вирішили на одній з точок встановити мінімальну суму
для участі в проекті – 20 гривень.
Втім, якщо зважати, що фотографи
працюють безплатно на власному обладнанні, а всі кошти йдуть для армії
– ціна зовсім невелика. З закупівлею
обладнання організаторам допомагає
Спілка власників зброї. Передають обладнання переважно для батальйону
«Айдар» та спецпідрозділу «Світязь».
Серед покупок – планки для каліматорних прицілів, рюкзаки, синьожовті стрічки (300 м), наколінники,
захисні окуляри Pyramex Safety Glasses
v2g, шолом, бронежилет, стартові пакети для поранених у госпіталі, авто
Range rover discovery.

ДАЛІ БУДЕ…
За період існування проекту вже
сфотографували близько чотирьох
тисяч людей. У мережу виклали понад 13,5 тисяч фотографій. Скільки
триватиме проект – поки що невідомо. Нині фотографи працюватимуть
у п’ятницю, суботу та неділю. Серед
ідей і майстер-класи, оплату за які передаватимуть на армію, і патріотичні
платні студійні фотосесії з залученням візажистів, перукарів.
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ДЗЮДО

ВОЛИНЯНИН СУДИВ
НА ОЛІМПІЙСЬКІЙ
БАЗІ США
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

В американському місті КолорадоСпрінгз на базі Олімпійського
тренувального центру США відбувся
Чемпіонат світу серед спортсменів з
вадами зору.
У змаганнях взяли участь представники
36 країн. Українських спортсменів на світовій першості виступило 11. Разом з українськими збірниками поїхав на чемпіонат і
віце-президент Федерації дзюдо Волині, суддя
олімпійської категорії Олександр Грицуняк.
Він обслуговував ці змагання.

– Такі змагання я обслуговую не вперше,
але вкотре переконуюся, що спортсмени з
вадами зору більш витривалі, вони сильніше
прагнуть перемоги. Можна сказати, що вони
борються, як за життя, – розповідає Олександр Іванович.
Українська збірна посіла перше загальнокомандне місце. Наші збірники вибороли три
золоті, дві срібні та дві бронзові нагороди.
Дзюдо для сліпих – це адаптована для людей з поганим зором версія японського бойового мистецтва. Правила лише трохи відрізняються від звичайних змагань. Параолімпійське
дзюдо є частиною програми літніх Параолімпійських ігор з 1988 року для чоловіків і з 2004
року для жінок.

КАРАТЕ

ПЕРШЕ СВІТОВЕ «ЗОЛОТО»
В ІСТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО
КІОКУШИНУ

ВЕРЕСЕНЬ ПАХНЕ ФУТБОЛОМ
Павло ФІЛОНЮК

П

ерший осінній місяць наповнений
футбольними подіями. Усі змагання
або в розпалі, або ж уже стартували.
Уболівальникам є через що перейматися:
чемпіонати, відбіркові матчі, дитячі змагання…

«ВОЛИНЬ» ПОВЕРТАЄТЬСЯ

«Хроніки» писали, що луцька «Волинь» використала паузу в чемпіонаті, викликану матчами
збірних і задля того, аби перевести подих, і задля
короткого навчально-тренувального збору на
Закарпатті. У «Камлоті», що поблизу Ужгорода,
підопічні Кварцяного тренувалися, а також грали спаринги. Щоправда, вісті звідти надійшли
невтішні: минулої неділі лучани поступилися 0:3
«Говерлі». Справжній фатум якийсь, а не матчі в
Ужгороді! Ще ж не забулися травневі 0:6 в чемпіонаті… Щоправда, Кварцяний у тому матчі
не міг розраховувати на чотирьох «збірників» і
травмованого Бікфалві. Лучани пропустили тричі на контратаках від Герасим’юка, Глушицького
і Фещука.
Склад «Волині»: Кичак – Сімінін (Задерецький), Сваток (Новак), Жуніч (Рогач), Шіш (Воронін) – Шабанов, Матей (Нємчанінов) – Бохашвілі
(Козьбан), Бабатунде (Маріотто), Гуменюк (Зінкевич) – Селін (Петров).

ГЕРАСИМ’ЮК ЗАПИТУЄ

Згаданий вище Олег Герасим’юк минулого тижня мало того, що забив «Волині» у товариському матчі і віддав два гольові паси, то ще
й нагадав футбольному світу про свій конфлікт
із клубом. Хавбек «Говерли» заявив, що лучан
хтось «прикриває» у ФФУ. «Волинь» змушують
виконати рішення КДК виплатити йому борг із
зарплати, але вона бездіє і покарання за це не
несе. Запасаємося попкорном і дивимося, що
буде далі…

ЗБІРНА ВИГРАЄ

Тим часом тріо з луцької «Волині» допомогло молодіжній збірній України здобути путівку
у матчі плей-офф чемпіонату Європи 2015 року.
Два вирішальні поєдинки відбіркової стадії відбувалися у Черкасах. Руслан Бабенко, Віталій
Приндета і Редван Мемешев разом зі збірною
U-21 перемогли Швейцарію 2:0 і Ліхтенштейн
3:0. Більше того, Мемешев забив вирішальний
гол швейцарцям, а Бабенко подав кутовий, після
якого українці відкрили рахунок. Нині українці

ВЕЛОСПОРТ

У вихідні в місті Дурбан Південноафриканської республіки відбувся Чемпіонат світу
серед чоловіків і жінок в категорії «кумі те»
– IKO MATSUSHIMA 4th WORLD DIVISION
CHAMPIONSHIPS SOUTH AFRICA-2014.
На турнір поїхало й 12 українських спортсменів. Семеро з них стали призерами чемпіонату, із них троє – чемпіонами у своїх вагових
категоріях. Золоті нагороди змагань отримали
Сергій Доронін (80 кг), Ірина Новосад (55 кг)
та Ольга Лещук (62,5 кг). Зазначимо, Лещук є
представницею волинської школи кіокушинкайкану. Це вже не перший її виступ на міжнародній арені. У 2012 році на світовій першості
в Японії Ольга була третьою.
– Вражень дуже багато, цікаво спостерігати
за іноземними каратистами. Кожна країна має
свою техніку, після цього взагалі по-іншому
дивишся на кіокушин, – розповіла Ольга. – Я
не можу вам передати це відчуття, коли виходиш на татамі, оголошують твоє ім’я, країну
– проймає така гордість. З’являється бажання
працювати ще більше, більше, більше...

чекають жеребкування стадії плей-офф, яке відбудеться 11 вересня.

ДИТЯЧА ЛІГА СТАРТУЄ
ІЗ «ШАХТАРЯ»

Найближчої суботи стартує дитячоюнацька ліга України 2014-2015 рр. Осіння
фаза турніру триватиме до 8 листопада. Для
чотирьох команд дитячо-юнацької школи
«Волині» цей сезон приготував нове випробування. Юні «хрестоносці» виступатимуть у
групі 1 із новим складом учасників. Ліга через
військові дії на Сході перекроїла склад груп,
і лучани гратимуть не із західноукраїнськими командами, а в такій компанії: «Шахтар»
(Донецьк), ВОДЮСШ (Вінниця), «Арсенал»
(Київ), ДЮСШ-15 (Київ), «Юність» (Чернігів),
КОЛІПС Штурм (Костопіль), «Зірка» (Київ),
«Динамо» (Київ), «Княжа» (смт Щасливе).
У першому ж турі «Волинь» пройде випробування у матчах із «Шахтарем».
«Волинь» U-14 і U-16 помандрує на виїзд до
Щасливого, де базуються нині команди «Шахтаря». А вдома із юними «гірниками» гратимуть
команди U-15 і U-17. Матчі на стадіоні ДЮФШ,
що на вулиці Дубнівській (інтернат) розпочнуть
об 11.00 та 13.00.

ЧЕТВЕРТОЮ ПРОЙШЛА
СКАНДИНАВСЬКІ ГІРКИ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Луцька велогонщиця Яна Беломоїна
фінішувала четвертою на Чемпіонаті світу
серед молоді з крос-кантрі. Змагання
проходили у норвезькому місті Хафьель.
Складну трасу в гірських районах Скандинавії волинянка подолала за 1:20:57 годин. Від першого місця Яну відділили 3.18 хвилин.
Нагадаємо, перед чемпіонатом у Норвегії Яна
успішно виступила на п’яти етапах молодіжного
Кубка світу. Це дозволило їй у сезоні 2014 року
завоювати його. Втомою лучанки скористалися
вправні швейцарські та французькі гонщиці, які
вважаються фаворитками у гірських велогонках.
До успіху Беломоїної з української збірної
ніхто й близько не дійшов. Серед чоловіків (до 23
років) Олексій Заволокін став 32-гим (+ 8.11 хв),
а Костянтин Приходько у віковій групі юніорів
заробив відставання у два кола.

Бабатунде повертається! Майкл вперше
зіграв за «Волинь» після травми, отриманої на
чемпіонаті світу в Бразилії

ЧЕМПІОНАТ
ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ
Найближчого вікенду станемо
свідками таких матчів Прем’єр-ліги:

13 вересня, субота:
«Олімпік» – «Металург» Д, 14.00
«Металіст» – «Дніпро», 17.00
«Зоря» – «Динамо», 19.30
«Чорноморець» – «Шахтар», 19.30
14 вересня, неділя:
«Волинь» – «Металург» З, 14.00
«Іллічівець» – «Говерла», 17.00
«Ворскла» – «Карпати», 19.30
Стало відомо й про дату матчу «Волині»
у 7-му турі. Із «Динамо» в Києві
«хрестоносці» зіграють аж у
понеділок, 22 вересня, о 19.00.

ІНФРАСТРУКТУРА

У ПОЛІСЬКОМУ СЕЛІ
БУДЕ СЕКЦІЯ ДЗЮДО
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Майже в кожному районному центрі України
є спортивні школи та товариства, де діти
можуть тренуватися, вдосконалюючи
навички у певному з видів спорту. Звісно,
фінансування бажає кращого, та все ж спорт
живе. На жаль, ще гірша ситуація у селах.
Виправити цю географічну несправедливість
взялася Федерація дзюдо Волині. У 2013 році волинські дзюдоїсти відкрили зал єдиноборств у
селі Самарах Ратнівського району. Зараз на черзі
село Острів’я Шацького району. Обласна федерація вже закупила татамі й кімоно.
– У сільській місцевості діти є більш витривалими і фізично розвинутими, – каже віцепрезидент ФДВ Олександр Грицуняк. – Тому
вони швидше показують результат. Для них же
це чудова нагода правильно організувати своє
дозвілля і знайти цікаве хобі.
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АНЕКДОТИ
Два українці розгадують кросворд.
— Те, що здатне зупинити Путіна.
Чотири букви.
— Куля.
— Взагалі-то підходить НАТО. Але
ваш варіант, куме, мені подобається
більше.
— Ти з алкоголем дружиш?
— Ні. Але зв’язок підтримую.
Сім членів «Великої вісімки» покинули організацію, утворивши «Велику
сімку». І тільки потім зрозуміли, що не
можна було залишати Вовочку самого
без нагляду.
Співробітники були шоковані, коли
дізналися, що з їхнього банку викрадено
3 000 000 доларів. Але найбільше шокований був злодій Петров, який точно знав,
що більш як три тисячі не виносив.
Склероз — це дрібниці. Доти, доки
пам’ятаєш, що у тебе склероз.

С

таре зображення – малюнок
художника Казимира
Войняковського 1797 року. На
ньому – давні кам’яниці на вулиці Ринковій
після сильних пожеж міста в кінці ХVIII
століття. Будівлі обшарпані, як і сама Річ
Посполита тих часів. Тоді Волинь була
анексована Російською імперією.
Вулиця Ринкова (зараз це відтинок
вулиці Драгоманова від перетину з
Кафедральною у бік аптеки-музею) –
давня і престижна вулиця Луцька епохи
Ренесансу, на якій проживали шевці.
Тут були їхні майстерні, житло, крамниці

інших лучан. Поряд із зображеним
місцем розташовувався головний
міський храм Святого Миколая, який міг
бути збудований ще у XIV столітті, коли
сформувалося міське населення як таке.
Святий Миколай був патроном ремісників
та купців. Його образ відображено на
печатці міського уряду Луцька. Також
Святий Миколай вважався покровителем
та захисником міста.
Наприкінці вулиці поряд з Ринком
розташовувався дерев’яний храм Івана
Хрестителя, збудований на зламі ХІІІ-XIV
століть. Це була одна з трьох-чотирьох

церков, які стояли на кутах Ринку. Є
припущення, що цей храм був цеховим
для шевців.
Забудова була суцільною без проміжків
між будинками. Елементи такої густини
збереглися. Перші кам’яниці тут зводили
у XV столітті. Їхні фундаменти у вигляді
двоповерхових підвалів для складання
товару та господарських предметів
збереглися, їх дослідили фахівці.
Деякі кам’яниці пізнішої побудови
на цих фундаментах зберегли і свою
наземну частину. Зараз ці будинки
використовуються переважно як житло.

Парадокси: безплатна медицина у нас
починається з платних бахілів; а платна
медицина — з безплатних бахілів.
З посиленням продуктових санкцій
Росспоживнагляд знаходить усе більше
вітамінів у звичайній гречці.
— На Кремлі теліпається, на «х» починається…
— ??
— Хвлаг України.
Смартфони стають усе тоншими й
розумнішими, а люди — навпаки.
«Подорослішала» — це коли морозиво крапає не на ноги, а на груди.
Акція в супермаркеті: для тих, хто
купує пиво вранці, касир «пікає» тихіше.
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 4 вересня 2014 року
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Vitalii Chepynoga, з «Фейсбуку»

«Ходить гарбуз по городу,
питається в свого роду… –
Ой, чи живі, чи здорові всі родичі
гарбузові…»
Виріс я, як відомо, в селі… У Черкаській
області. Біля Дніпра. Незважаючи на
селянське походження, городу я не
любив ніколи. Ні садить, ні вбирать…
Тєрпєть нє магу… Копать ше коєкак, ну не риться в землюці… Землю
навесні орють або трактором, або
кіньми. Вважається, що кіньми круче і
правильніше… Але трактором швидше
й дешевше… Правда, од трактора
остаються великі необроблені куски
землі. То їх тоді треба перекопувать…
Ще одна опасность у тракторі
заключається в тому, що кожен
тракторіст після одного городу
випиває в середньому одну бутилку
горілки… Через це його виработка
обмежується максимум трьома
городами на день. Більше – вже буде
тяжело… Колись, помню, я в село
приїхав з Києва. Бачу, забор звалений
і сильно нерівна колія від нього іде в
даль… Я по ній і пішов, як слідопит…
Далі було зламане дерево, одбито
половину кам’яного колодця, звалено
ще одного забора і стовпа, потім колія
повела мене на луг і далі в зарості
очерету… Трактор лежав перекинутий
на боку в річці… Отдихав. Рядом спав і
хропів тракторіст… Отдихав тоже… В
общим, перерабатувать нельзя…
Саме протівне растєніє в городі
– це, конєшно, картопля… Дуже
вредна культура… Вона неістово
і безжалосно мучить людей кілька
разів на рік. Сначала її треба садить в
землю (як правило, на майські), а потім

ГОРОД І ГОРОДИНА…

викопувать (восени)… Та й копать
її ще треба вміть… Досі пам’ятаю
трагічний, з надривом, возглас баби
Тетяни: «Ех, ти, отаку картоплину гарну
перерізав… Лопатою…» Подумаєш, та
й хрен з нею… А потім цю картоплю
ще і носить у погріб… А ще її треба
підгортать. Збирать і унічтожать
колорадських жуків. Ще її треба
перебирать і обривать паростки… А
ще – чистить… Ну, в общим, садо-мазо
сплошне… Я не знаю, що все це врем’я
робили селекціонери… Чого було б не
вивести якусь таку вещ, щоб на кущах
росли, напрімєр, уже готові деруни.
Не думаю, що це сильно сложно…
Странно це все. Андронний колайдер
є, телефон без проводу є, телескоп
Хаббл улетів на якісь мільярди
кілометрів, поймався в сєті «бозон
Хіггса»… А дерунів на кущах нема…

Нема гармонії в світі…
Окрім людської, ще є «свиняча
картопля»… Це така маленька
картопля-недоросток, яку полагається
давать кабанам на обід чи на вечерю…
Її збирать найпротивніше… Колись,
помню, нам з сестрою було в лом
збирать свинячу картоплю, то ми її
інкогніто закопали у одну велику
братську могилу… А навесні вона
зацвіла великим рясним кущем…
Потом сестра поїхала жить в Москву.
І там у неї був город. Посадили ми на
тому городі чотири відра картоплі.
А восени зібрали щедрий врожай.
Два відра… Не хоче наша картопля
на кацапській землі рости… Там
її накриває ностальгія і природна
ненависть до москалів… А от бур’ян
там росте харашо… І більше нічого, помоєму…

А от клубнику я уважаю… Хороша
культура. Її треба їсти прямо з грядки
в кінці травня. Мить – категорично не
рекомендується. Бо мита клубника
– то вже не клубника, а чортішо… І
вообще, кращими за клубнику можуть
бути тільки вареники з клубникою…
На пару… Колись на базарі купляв
клубнику. Велика така… «Це у вас,
– кажу, – бабо, видно, з Чорнобиля
клубника, що крупна така»… – «Та
Господь з тобою, синок, – каже баба,
– од нас до Чорнобиля кілометрів
тридцять»…
Ще в селі росла така екзотична
культура, як табак… Баба виращувала
його на продаж… Табак був крєпкий
і стоїв «три стакани на руб»… Для
табаку дід спеціально виписував газету
«Сільські вісті»… Вважалося, що це
найкачественніша папіросна бумага.
Потом почалася перестройка і бумага
помінялася в качестві. Незважаючи на
те, що тепер газети писали про всяке
інтересне, тіпа сталінські репресії
і всякі тайни історії, дід Андрій був
недовольний. «Гавно, а не газета, –
казав він. – Гірка якась і кисла, і горить
пагано». От тобі й побочне дєйствіє
гласності…
Табак треба було пасинкувать так
само, як і часник. Тобто обривать зайві
ростки, бо вони забирали крєпость.
Потім він лежав і сушився коло хати. А
потім баба його перетирала, одягшись
в елегантну марлєву пов’язку. Один
раз батько подарив бабі респіратор
для пользи. А дід про це не знав…
Баба встала удосвіта, вдягла обновку

і сіла терти табак, а дід якраз вертався
з туалєта і з похмілля в хату… Раптом
він побачив, як якесь чудіще, явно
неземного проісхождєнія, сидить на
присьбі і мне його табак. То дід бабу
чуть не зарубав тупором. Думав, каже,
відьма якась…
Ще баба вирощувала сорго і в’язала з
нього віники. Потім віники продавали
в Переяславі на базарі. А іногда даже
в самому Києві… Руб піісят штука…
З Києва привозили біляші, пепсікола, київський торт, а одного разу
– даже болгарський кетчуп… Рєдка
і дефіцитна вещ. Щоб зв’язать віник,
сначала треба було нарізать лози на
дамбі коло Дніпра. Лозу вибирали так,
шоб була красіва, червона. А потім її
(лозу) поколоть такою спеціальною
хрестообразною штуковиною (забув,
як називається) і висушить. А потім
вбить у стелю кольцо і дві мотузки і
зробить петлю для ноги. А потім уже
в’язать. Я кілька разів пробував, не
вийшло ніхрена. Важко. Зараз у всіх
є пилососи, і віники нікому нахрен
не нужні. Але по трасі в Ірклієві і досі
продають віники. Продають, ну не
купляють… І часто ввечері можна
побачити таку картину. Іде якась баба
додому і несе на собі в’язку віників. Ту
саму, що вранці несла на трасу. «А шо,
Уляно, шось продала сьодні?» – пита
сусідка з-за забору. Баба спиняється,
кладе віники додолу і каже: «Один,
трясця їх матері… А вчора ні одного…
Скласти їх у купу та спалить, та й
усьо»… Але не кладе і не палить, а
несе додому далі. Завтра знову піде на
трасу…
В общим, на городі росте багато
всякого інтересного. Можна зробить з
цього цілий цикл…

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 12 – 18 ВЕРЕСНЯ
ОВЕН (21.03–20.04)

ЛЕВ (24.07–23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12)

Андрій Осіпов (11 квітня 1977 р.)

Володимир Пащенко (4 серпня 1972 р.)

Ігор Палиця (11 грудня 1972 р.)

Ваша чарівність допоможе укласти важливу угоду з конкурентами, схожими на чортів. Можуть
виникнути розбіжності з власним «его». Візьмете
тайм-аут на критику, аби довчити регламентаційні документи.

І далі цілеспрямовано формуватимете багатозначний імідж за відсутності ґрунтовної позиції.
Будьте уважні з документами, особливо з деклараціями. Покладайся на свої сили й не розраховуйте на допомогу ззовні.

Вовка ноги годують, але нині вам доводиться сутужно: доки ви були у відрядженні, вдома виросли метикуваті конкуренти. Тримайтеся на відстані від телебачення, бережіть нерви. Знайдете
кілька перлин біля моря.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–21.05)

ДІВА (24.08–23.09)

Євген Мельник (14 травня 1956 р.)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Бізнес у небезпеці, надії на збереження кар’єрних
надбань – примарні. Молоді й незаангажовані наступають на п’яти. Зорі кажуть, що є сенс зіграти
стару пісню на новий лад.

Смутні часи навіюють сум, але не зневіру. Саме
нагода примножити статки. Але цього тижня
сумних подій буде більше, тому опануйте себе.
На носі – вирішення або планування важливих
фінансових подій.

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)

Олександр Кононович (12 червня 1980 р.)
Апелювати до старих методів годі, бо викручувати руки нікому. Ваша молода команда вчитиметься ухилятися від конфлікту й зберігати спокій.
Випаде нагода запросити в гості колег старшого
покоління із ворожої нині країни.

РАК (22.06–23.07)

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)

Ігор Алєксєєв (1 жовтня 1972 р.)

Усе, що вимагає увімкнення інтелекту, креативного підходу, краще відкласти на ніколи. Підвищена емоційність не дозволить вам тверезо мислити. У підсумку можуть бути безглузді помилки
або проблеми через банальну неуважність.

КОЗОРІГ (22.12–20.01)

Катерина Ващук (20 січня 1947 р.)

Продовжите тихою сапою гарантувати особисту
недоторканість. Не шкодуйте грошей задля цієї
справи. Ніщо не забуто, ніхто не забутий. Зібрати гарний врожай критики допоможе поїздка у
рідні краї.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)

Володимир Мельникович (28.01.1959 р.)
Отримаєте непристойну пропозицію піти у політику, яка зарядить вас креативною енергією. Зорі
радять відмовитися від спілкування з людьми,
які дратують. Шукатимете внутрішніх ворогів.

РИБИ (20.02–20.03)

Ірина Констанкевич (23 червня 1965 р.)

СКОРПІОН (24.10–22.11)

Валерій Черняков (13 листопада 1966 р.)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

Можуть виникнути непередбачувані обставини,
які змінять ваші плани піти на відпочинок. Не
варто довіряти людям, які обіцяють неможливе.
На вас чекає зустріч із людиною з минулого, яка
запропонує гарну угоду.

Намагайтеся бути ввічливим та уважним у діалозі з новими партнерами. У другій половині тижня
отримаєте важливу інформацію про конкурентів.
Дійте швидко і рішуче, щоб не упустити шанс,
адже у черзі до світлого майбутнього вже тісно.

Більше часу доведеться провести вдома. Присвятите час врегулюванню та налагодженню стосунків родичів – тіток, дядьків, братів тощо. З
успіхом виступите арбітром у їхніх суперечках і
розбіжностях. Особливо, якщо будете зацікавлені в предметі суперечки.

