
У ніч із 20-го на 21 липня сотні 
молодих волинян мали змогу без-
коштовно переглянути просто неба 
культову стрічку Боба Гейла «Траса 
60». Це був перший кінопоказ у 
рамках проекту Lutsk Night Cinema, 
зініційованого «Молодіжною плат-
формою». Імпровізований кіномай-
данчик організатори облаштували 
на стадіоні Східноєвропейського 
національного університету імені 
Лесі Українки, що на Ярощука, 30.

Відмовившись від сну, подивити-
ся знаковий фільм літньої ночі при-
йшло чимало поціновувачів якісного 
кіно. Організатори не розраховували 
на таку кількість відвідувачів, тож 
місць на трибунах спортивної арени 
багатьом забракло. А втім, молодь 
завбачливо запаслася туристичними 
килимками та картатими пледами й 
зручно мостилася на сходах і траві. 
Любителі похрумтіти чимось під час 
перегляду відео прихопили з собою 
попкорн, печиво й газовані напої. 
Попри те, що подекуди чувся зрад-
ливий дзенькіт пляшок, від нічної 
прохолоди глядачі рятувалися зде-
більшого гарячою кавою з термоса.

Варто зауважити, що стрічка 
американського сценариста й ре-

жисера (до слова, автора сценарію 
легендарного фільму «Назад у май-
бутнє») виявилася неочікуваною 
сумішшю драми, комедії та фентезі. 
У кінокартині йдеться про сина ба-
гатого юриста Нейла Олівера, який 
ладний зрадити власній мрії, аби 
виправдати сподівання батька. Ав-
торитарний татусь хоче, аби Нейл 
також став адвокатом. Оліверу-мо-
лодшому бракує рішучості: він не 

здатен вирішити, чи вступати на 
юридичний, чи йти за покликом сер-
ця й бути художником. Ба більше: 
хлопець навіть не може самотужки 
визначитися, чи одягати краватку до 
ресторану. Та у свій день народжен-
ня він зустрічає дивакуватого рудо-
го чолов’ягу з чудернацькою люль-
кою у зубах — й усі батькові плани 
стосовно сина йдуть шкереберть.

Трансляція фільму розпочалася 
о 23-й ночі, а добігла кінця близь-
ко 1-ї. Глядачі емоційно реагували 
на перебіг подій у стрічці: раз у раз 
трибуни вибухали дружним сміхом. 
Після закінчення кінопоказу молодь 
подякувала організаторам гучними 
оплесками. Останні ж пообіцяли, 
що наступний кіносеанс збере ша-
нувальників культових фільмів уже 
в серпні.

До слова, пішки до домівок ніч-
ним містом відвідувачам кіношного 
дійства йти не довелося: біля виходу 
зі спортивного майданчика на них 
чекали маршрутні таксі.

Анна ШИШКІНА
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Український бунт як спосіб розжитися фінансовим капіталом

У Луцькій районній лікарні провели 
реконструкцію реанімаційного відділення

За застреленого лося поліщук сплатить 
лісівникам 22 тисячі гривень 

Власників собак хочуть змусити платити 
податки

У Луцькій районній лікарні за-
працювало після реконструк-

ції реанімаційне відділення. У 
райлікарні щороку проводиться 
понад 1500 операцій. За післяопе-
раційними хворими фахівці спо-
стерігають у реанімації та, переко-
навшись, що стан їхнього здоров’я 
стабільний, переводять до хірур-
гічного відділення.

З місцевого бюджету на ре-
монт реанімаційного відділення 
було виділено 350 тисяч гривень. 

За ці гроші осучаснено 13 палат. 
Штат відділення укомплектовано 
у повному обсязі для надання не-
відкладної допомоги людям. Тут є 
все необхідне сучасне обладнан-
ня, зокрема, чотири хірургічних 
кардіомонітори, шість апаратів 
штучної вентиляції легень, чотири 
кисневих концентратори, дефібри-
лятори тощо.

У І півріччі цього року в реа-
німації Луцької районної лікарні 
отримали допомогу 200 пацієнтів.

22 липня о 17-й вечора в урочи-
щі Дуб’є Великоглушансько-

го лісництва пролунав постріл. 
Лісничий Федір Куземич одразу 
забив на сполох, на місце пригоди 
виїхала оперативна група праців-
ників ДП «Любешівське ЛМГ» у 
складі районного мисливствоз-
навця Андрія Масюка, єгерів Во-
лодимира Жилка, Миколи Лаща та 
двох працівників районного відді-
лу міліції. 

До пізньої ночі охоронці лісу 
намагалися відшукати порушника 
спокою, та лише вранці наступно-
го дня за три кілометри від села 
Велика Глуша єгері натрапили на 
місце злочину, де побачили голову, 
лапи та шкуру вбитого лося. 

— Оглядаючи місце, ми помі-
тили сліди людських ніг, відбитки 
кінських копит і прорізи від воза, 
— розповідає єгер ДП «Любешів-
ське ЛМГ» Микола Лащ. — Кров 
і рештки впольованого звіра свід-

чили про те, що тут побували бра-
коньєри. Ми пішли по слідах, які й 
привели до подвір’я Юрія П., 1983 
року народження, який мешкає з 
батьками. У хаті й знайшли лося-
тину. Тут же виявили мисливську 
рушницю ТОЗ-63 16-го калібру, з 
якої було зроблено злощасний по-
стріл.

Молодий нероба не відпирав-
ся, одразу визнав факт своєї при-
четності до браконьєрства. 

Нагадаємо, що полювання на 
лося на території України при-
зупинено. Працівники лісомис-
ливського господарства вилучили 
рушницю та рештки м’яса вбитої 
тварини. Зловмиснику доведеться 
відшкодувати мисливському гос-
подарству збитки, а це 20 тисяч 
гривень, та ще й заплатити 2040 
гривень штрафу. Думається, цей 
невдалий «заробіток» послужить 
добрим уроком усім браконьєрам.

Сергій ЦЮРИЦЬ

У парламенті зареєстровано 
проект закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо врегулювання 
питання поводження з собаками 
потенційно небезпечних порід». 
У разі прийняття документа всі 
власники собак в Україні будуть 
зобов’язані зареєструвати свого 
вихованця, а також чіпувати його. 

Крім того, в разі ухвалення за-
кону Кабмін повинен буде затвер-
дити перелік порід, господарі яких 
муситимуть пройти процедуру 
обов’язкового страхування від-

повідальності за шкоду, яку може 
завдати їхній вихованець третім 
особам.

Законопроект також пропонує 
перелік «потенційно небезпеч-
них порід собак», куди увійшли 
пітбультер’єри, бультер’єри, мас-
тифи, ротвейлери, доги, доберма-
ни, вівчарки, шарпеї, інші породи 
з яскраво вираженими генетични-
ми якостями агресії й сили, а та-
кож метиси цих порід. 

Для власника потенційно не-
безпечних порід собак також про-
понується низка заборон: на ви-
гул такого пса неповнолітніми й 
особами, які не мають медичного 
висновку про те, що не стражда-
ють від алкоголізму чи психічних 
недуг; на вигул без намордника в 
будь-якій місцевості та інші.

Зазначимо, що з 1 січня 2010 
року заборонене ввезення в країни 
Євросоюзу нечіпованих тварин. 
Крім того, ідентифікація тварин 
на виставках і племінних заходах 
ЄС проводиться тільки на підставі 
номера чіпа.

У нічному Луцьку показували просто 
неба культове кіно

Кава в українських аеропортах 
утричі дорожча, ніж у Європі 
Вартість чашки кави в українських аеропортах у 2-3 рази 
перевищує європейські ціни. За один гарячий напій 
доводиться платити від 20 до 50 гривень. Цінова монополія 
на каву в аеропортах триває вже кілька років. Україна 
славиться високими цінами за відсутності сервісу. У 
середньому за чашку просять 30-35 гривень і приносять 
у паперовому стаканчику, що нагадує фаст-фуд. Тоді як у 
Європі та США у пасажирів повітряних ліній є вибір — або 
кафе (1-2 євро за чашку), або кавові автомати, де кава ще 
дешевша.

Стартував туристичний 
сайт Луцька 
Сайт visitlutsk.com надаватиме вичерпну 
інформацію кожному потенційному туристо-
ві про проживання, харчування та дозвілля 
у Луцьку. Кожен охочий зможе замовити 
екскурсію завдяки контактам, розміщеним 
на сайті, або скористатися самостійними 
екскурсіями чи mp3-гідами. Також на сайті є 
афіша, можна ознайомитися з найцікавішими 
культурними новинами міста і переглянути 
фотозвіти з місцевих подій. 
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Молоко стане обов’язковим у раціоні 
школярів

Міністерство аграрної по-
літики та продовольства 

має намір включити молоко до 
обов’язкового переліку раціону 
школярів молодших класів. Цю 
пропозицію закріплено в проекті 
розпорядження Кабміну. 

«Обласним і районним дер-
жавним адміністраціям під час 
формування проектів бюджетів 
необхідно передбачати кошти 
для організації харчування учнів 
1-4 класів і включення молока як 
обов’язкового додаткового ком-
понента в раціон дітей молодшого 
шкільного віку», — наголошується 

в проекті документа, запропонова-
ному Мінагрополітики.

Крім того, відомство пропонує 
«змінити норму споживання мо-
лока дітьми молодшого шкільного 
віку — з чинної норми 18-20 мл на 
180-200 мл молока».

Проектом документа також 
пропонується передбачити в 
Держбюджеті-2012 збільшення 
витрат на фінансову підтримку 
суб’єктів господарювання, зайня-
тих у тваринництві, задля наро-
щування виробництва дитячого 
харчування на основі вітчизняно-
го молока.

Нинішню українську опозицію 
важко запідозрити в прихиль-

ності до будь-якої ідеології, а про 
наявність механізмів поліпшення 
життя суспільства і говорити не 
варто — на це у панів-опозиціонерів 
просто бракує часу. Адже вони стра-
шенно заклопотані всілякими «ви-
криттями» і протестами. Принципи 
протестів прості: щойно Президент, 
уряд або Партія регіонів проявля-
ють ініціативу, розробляють програ-
му або представляють важливий для 
країни і людей законопроект у Вер-
ховній Раді, то одразу треба говори-
ти, що це все вкрай неправильно і 
підриває інтереси України. Загалом, 
якщо влада робить щось хороше для 
країни, опозиція приречена агітува-
ти за погане.

ВТРАТА ПІВДЕННОГО ТА 
СХІДНОГО ЕЛЕКТОРАТУ

Як тільки Верховна Рада ухвалила 
в другому читанні закон про мовну по-
літику, опозиція одразу вирішила дія-
ти за старою схемою. Але голодування 
біля Українського дому принесло їй 
більше клопоту, ніж користі. Підтрим-
ка опозиції серед російськомовного 
електорату Сходу та Півдня зовсім 
зникла. Тож опозиційні депутати без 
галасу поїхали на курорти, а люди, які 
повірили їм, залишилися протестува-
ти. Були й ті, хто через депутатів-про-
вокаторів потрапили до лікарень. У 
свою чергу «лідери бунту» спробували 
«вмити руки» від нерезультативної та 
безглуздої акції. Наприклад, Віталій 
Кличко, як «виявилося», і зовсім не 
брав участі у мітингові проти росій-
ської мови. Ну як же не брав, коли він 
там був? А ось як! Акцією протесту, за 
його заявою, він висловлював незгоду 
з політикою влади в соціальній сфері. 
Виникає запитання: Кличко «переплу-
тав» мітинги чи поспішив відхрести-
тися від провалу акції?

ЯК «КРОЛИК СЕНЯ» ВИРІШИВ 
СТАТИ ЦАРЕМ

Одне слово, нічого путнього не 
вийшло, тож треба було якось ря-
тувати становище. Рішення лежало 
на поверхні, адже основна ідея дій 
української опозиції є такою: «Гань-
ба всім, окрім нас!». І обов’язково 
при цьому кудись за кордон скар-
житися: «Демократію, тобто нас, 
ображають!». Ось і вигадали акцію 
«Україна без Януковича!». А голов-
ною подією став вихід Яценюка на 
першу позицію.

Екс-«фронтовик» знову при-
міряє на себе роль революціонера-
радикала, який сіє хаос. Утім, грим 
бунтаря до Арсенія Петровича по-
гано клеїться — він скаржиться на 
Президента Януковича чи то до 
Конституційного Суду, чи то до Єв-
ропейського. Куди саме — зрозуміти 
важко, оскільки Яценюк не стільки 
подає кудись скаргу, скільки просто 
позує на телеекрані. А щоб йому не 
було страшно, він почав просити до-
вірливих людей про підтримку.

Як видно з усього, акція «Укра-
їна без Януковича» має єдину мету: 
вдягти «шапку Мономаха» україн-
ської опозиції на голову новоспече-
ного лідера чергової бутафорської 
революції. Адже сама акція не біль-
ше, ніж піар. Вибори вже практично 
розпочалися, і щоб нічого суттєвого 
не пропонувати, краще просто роз-
палювати невдоволення. Яценюк 
перехопив ініціативу в інших ліде-
рів опозиції, він підминає під себе 
Турчинова, на третій план відходить 
Кличко, якому чомусь не надто хо-
четься приєднуватися до об’єднаних 
опозиціонерів.

Звідки вітер дме — також зрозу-
міло. Образ Яценюку сьогодні ство-
рює політтехнолог Олег Медведєв, 
який раніше працював у Ющенка і 
Тимошенко і доклав усіх зусиль для 

завершення їхніх політичних кар’єр. 
Основний прийом Медведєва — пе-
реконати клієнта в тому, що він — 
«месія». Ніби взагалі можна нічого 
не робити, а люди якось самі за ним 
підуть і життя собі самі збудують, 
а лідер повинен тільки час від часу 
являтися їм на трибуні або на теле-
екрані. Ось Яценюк і увірував у себе, 
а потім звернувся до народу: «Я тут 
скидаю Януковича, а ви мені допо-
магайте!». У сенсі: «Я починаю, а ви 
доробляйте! Якщо не вийде, то ви 
погано доробляли, а якщо раптом 
вийде, то я — головний». Ось така 
нехитра схема.

ОСТАННЯ НАДІЯ ОПОЗИЦІЇ

Основна надія опозиції пов’язана 
зовсім не з якимись там акціями. 
Мрія кожного опозиціонера — це 
дефолт в Україні. Розвал економіки, 
масове безробіття, гіперінфляція, 
народні страждання — ось те, що 
врятує українських «демократів».

Але цим мріям не судилося 
збутися. Міжнародне рейтингове 
агентство Fitch підтвердило ста-
більний прогноз для нашої краї-
ни — емітент платоспроможний. 
Держборг України не збільшується, 
а скорочується: за перше півріччя 
2012 року він зменшився майже на 
4% від ВВП. Пік за зовнішніми бор-
гами пройдено. 

З 2013 року уряд бере курс на 
прискорене скорочення держборгу. 
Розважливі витрати дозволять нам 
уникнути долі Греції та інших кра-
їн, які зараз на межі банкрутства. 
Україна зберігає стабільність в еко-
номіці та потихеньку розвивається. 
Тож, на щастя, мрії опозиції далекі 
від реальності. Все, що їм залиши-
лося робити, — це ходити на різно-
манітні шоу та горланити незрозу-
мілі гасла.

Микола ГВОЗДЬОВ


