
Більше 10 років на Волині діє хрис-
тиянський реабілітаційний центр 
«Переображення», заснований 
церквою ЄХБ «Фіміам». Він має кіль-
ка відділень: у Володимирі-Волин-
ському, селі Борохів Ківерцівського 
району (там реабілітацію проходять 
чоловіки) та самому Луцьку. В 
останньому побувала кореспон-
дент «Відомостей». 

Найперше, що вразило, — ат-
мосфера доброзичливості. Привітні 
й усміхнені жіночки охоче розпові-
дали про роботу центру. І яким же 
було здивування, коли з’ясувалося, 
що всі вони — колишні його паці-
єнтки. Ці жінки не мають спеціаль-
ної освіти, але самі, як кажуть, про-
йшли важкий шлях повернення з 
прірви до життя. 

— У нас допомогу алко- та нар-
козалежним надають лише ті, хто 
колись сам був у їхній «шкурі», — 
розповіла керівник відділення Леся 
Шевчук. — У Луцьку центр працює 
з 2002 року. За цей час тут жило до 
150 жінок. Позбулася залежності 
приблизно половина. І ми вважаємо 
це нашою великою перемогою. Адже 
ці жінки повернулися до батьків, чо-
ловіків, дітей і Бога. Людина у цен-
трі може жити до дев’яти місяців. 
Реабілітація у нас умовно ділиться 
на три етапи. На першому відбува-
ється ознайомлення з центром, фі-
зичне відновлення. На цій стадії ми 
намагаємося зробити все можливе, 
щоб обмежити спілкування нашої 
підопічної з людьми з її колишньо-
го оточення. Більше того, у нас існує 
табу на телевізор і пресу. Адже будь-
яка інформація з зовнішнього світу 
може спровокувати небажані спо-
гади, асоціації. І людина «зірветься». 
Ми займаємо жінок трудотерапією 
і бесідами про Бога. На наступному 
етапі наша підопічна повинна зро-
бити остаточний вибір. Відбуваєть-
ся духовна реабілітація, очищення. 
Довіряємо жінці піти у магазин по 
продукти. Щоправда, потім переві-

ряємо чек: чи не купила, бува, чого 
з забороненого. Наприклад, цигар-
ки. Коли людина проходить другий 
етап, наступних три місяці ми допо-
магаємо їй адаптуватись у суспіль-
стві. Жінки можуть здійснювати не-
великі подорожі, ми допомагаємо їм 
у пошуку роботи, вирішенні якихось 
проблем. Тобто в жодному разі не 
полишаємо знову сам на сам із цим 
життям. 

— Уявляєте, я тільки-но вийшла 
з центру, прийшла додому, а у мене 
— пожежа, дах згорів, — розпові-
ла колишня підопічна центру Аня 
з Ківерців. — Надворі — листопад. 
Попереду зима. Як жити? На щастя, 
мене не залишили наодинці з про-
блемою. Зібрали гроші, допомогли 
покрівлю перекрити. 

Цікавило, чи запрошують у центр 
професійних наркологів, психологів. 
Адже позбутися залежності від алко-
голю чи наркотиків дуже важко. 

— Та ми всі лікувались у нар-
кодиспансері, і не раз, — сказала 
волонтер Ольга. — Там тільки мо-
жуть тимчасово позбавити фізич-
ної залежності. Але ти лежиш у 
палаті й уже думаєш про те, що ви-
йдеш і вколешся! Я не знаю людей, 
яких вилікували у наркодиспансері! 
Сама скільки разів там перебувала. 
Виходила — і далі котилась у прір-
ву. Аж поки не забрали від мене в 
інтернат двох діточок, позбавили 
батьківських прав. Мала велике ба-
жання їх повернути. І лише у цьому 
центрі відчула реальну допомогу. Бо 
знайшла точку опори — віру в Бога. 

Позбулася залежності, забрала ді-
тей. І ще народила. Тільки подума-
ти: скільки часу марно витрачено на 
наркотики! 

Жінки кажуть: дорогу до центру 
люди знаходять самі. Приїжджають 
із інших областей. Є й такі, що звер-
таються по допомогу не один раз. 

— Ми приймаємо всіх, кому по-
трібна допомога, — каже волонтер 
Ірина.— Обов’язковою є довідка про 
медогляд. Найголовніша ж умова — 
старе життя залишити за воротами. 
У центрі навіть курити не можна. 
Хтось захоче піти — ніхто не три-
має, ворота відчинені. Людина по-
винна сама захотіти змінити своє 
життя. Ми лише допомагаємо, під-
тримуємо морально через бесіди у 
разі необхідності. Для цього в нас у 

центрі постійно перебуває черговий. 
Навіть уночі. 

До кімнати, в якій ми розмовля-
ли, зайшла молода енергійна жінка. 
Виявилося, що вона нинішня паці-
єнтка реабілітаційного центру. До 
Луцька приїхала з Молодогвардій-
ська Луганської області. Зацікавило, 
як вона сюди потрапила. 

— Якось на вулиці зустріла свою 
знайому, з якою разом вживали 
наркотики, — розповіла пані Мари-
на. — Мене вразили її очі: вони не 
були згаслими, а світилися щастям. 
От вона і розповіла мені про центр, 
який діє при церкві. Я приїхала. Тут 
уже втретє. Після двох попередніх 
разів приїжджала додому і все по-
чиналося спочатку. Ви уявити не 
можете, як я жила! Вікна постійно 
зашторені, людей боялася, для мене 
проблемою було на вулицю вийти 
сміття викинути! Сама не знаю, 
як до цього докотилася. Завжди зі 
зневагою дивилася на «закінчених 
наркош». Вони в нас у Молодогвар-
дійську сиділи на п’ятачку. Мені ж 
гроші чоловік давав, була забезпече-
ною. А минув час, і я опинилась на 
тому ж п’ятачку. Різниця між мною 
і ними була лише у тому, що гроші 
на наркотики я добувати не вміла. 
Якось у нас у будинку сусідка помер-
ла. Це помітили тоді, коли з’явився 
характерний запах, бо жінка жила 
сама. Бачила, як її виносили. Це не 
можна передати словами. І я на-
справді злякалася, що колись так 
буде і зі мною. Адже втратила і чоло-
віка, і сина. Тому повернулася сюди. 
Сьогодні впевнена, що дороги назад 
немає. Цього літа до мене син при-
їхав. Йому 14 років. Ми гарно спіл-
кувались. Я у Київ їздила. Гуляла на 
березі Дніпра. Уявити собі не може-
те, яке то щастя жити! 

Повернутися до життя вдається, 
на жаль, не кожному. Але у реабілі-
таційному центрі «Переображення» 
вважають, що кожен має на це шанс. 
І тут його дають. 
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Туристів дратують брудні 
кримські пляжі 
Про це свідчать дані маркетингового дослідження, 
проведеного Асоціацією курортів Криму. За 
словами її виконавчого директора Олександра 
Трофимова, більше 5% опитаних назвали факторами 
дискомфорту на відпочинку брудні пляжі, сміття в 
морі, високі ціни, недостатню кількість туалетів та 
урн у курортних містах. 

Нацбанк купив ноутбуки 
по 19 тисяч гривень 
Національний банк за результатами тендерів 
уклав низку угод на постачання комп’ютерної та 
офісної техніки на 46,42 мільйона гривень. Про 
це повідомляє «Вісник державних закупівель». 
Придбано 1,7 тисячі ПК і 340 ноутбуків. 
Найдорожчими серед останніх виявилися HP 
EliteBook Folio 9470m, які разом із сумками 
закуплено по 18,9 тисячі гривень. Окрім того, два 
принтери, придбані НБУ, обійшлись у 180 тисяч 
гривень. 
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Волонтери центру разом зі своїми підопічними

Телегід

06:00 «ТСН-тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:35, 

04:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05 «Шість кадрів»
09:40 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
11:35 Х/ф «Ніч у музеї - 2» 
13:50 «Російські сімейні драми»
14:55 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
16:45, 03:15 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Cила. Повернення 

додому» 
20:15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
22:30, 04:45 «Гроші»
23:50 Х/ф «Терор любов’ю» 
03:40, 04:05 «Маша і моделі - 2»

05:40 Х/ф «Береги кохання» 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Четвертий пасажир» 


11:10, 12:20 Х/ф «Почуй моє 

серце» 
13:40 «Судові справи»
14:35 «Жди меня»
16:50 Т/с «Перше кохання»
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Ясмін»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Станиця»
23:40 Т/с «Отаман»
01:30 Д/ф «Таємниці радянського 

дефіциту. Ширвжиток»
02:25 Подробиці
02:55 Х/ф «Старим тут не місце» 



05:55 «Чужі помилки. Олеся у 
країні жахів»

06:40, 16:00 «Все буде добре!»
08:20, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:00 «Зіркове життя. Зіркові 

схуднення»
10:55 Х/ф «Мій тато - льотчик» 
12:50 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію» 
14:45 «Один за всіх»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:25 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
00:30 Т/с «Доктор Хаус» 
01:30 Т/с «Черговий янгол - 2» 
03:05 Нічний ефір

04:55 Служба розшуку дітей
05:05 Світанок
06:10, 07:30 Ділові факти
06:15 Економічний інтерес
06:25 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Головна програма
12:20, 13:00 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
13:35 Т/с «Штрафбат»
20:10 Т/с «Морські дияволи»
22:10 Четверта вежа
23:10, 03:15 Свобода слова
01:10 Х/ф «Код доступу»
02:55 Про-Ziкаве.ua

06:00 Т/с «Злочин буде роз-
крито» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00, 03:20 
Події

07:15, 02:40 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10, 14:00, 17:20 Т/с «Слід» 
10:00, 20:00 Т/с «Карпов» 
12:00, 04:20 «Нехай говорять»
13:00 Люблю! Чекаю!
14:45 Остаточний вердикт
16:00, 05:10 Критична точка
18:00 Т/с «Поцілунок!» 
19:20, 03:40 «Говорить Україна»
23:00 Х/ф «Форсаж» 
01:00 Х/ф «Щось» 
05:55 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми» 
10:45 Х/ф «Бог печалі і радості» 


12:35 «Пороблено в Україні»
13:50 «КВК-2013»
16:00 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Знайомство з Факера-

ми 2» 
00:00 Х/ф «Ідеальний самець» 
01:30 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:40 Х/ф «Кін-Дза-Дза» 
10:40 Т/с «Таємна варта» 
16:40 Т/с «Тюрьма особливого 

значення» 
18:40 «ДжеДАІ»
19:00 Т/с «Інспектор Купер» 
21:00 Новини 2+2
21:40 «Маски-шоу»
22:05 Х/ф «16 кварталів» 
00:35 Х/ф «Шосте чуття» 
02:25 Х/ф «Відьма» 

05:00, 08:00, 04:00 Новини
05:05, 08:15 «Доброго ранку»
08:45 «За і проти»
09:35 «Контрольна закупівля»
10:00 «Жити здорово!»
11:00, 14:00 «Новини»
11:15, 01:30 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15 «Істина десь поруч»
14:30, 02:20 «Найкращий чоловік»
15:20 Т/с «Ясмін»
16:10 «За наших часів»
17:00 «Вечірні новини»
17:45 Т/с «Хатня робітниця»
18:10, 00:35 «Давай одружимося!»
19:00, 23:40 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Мати-й-

мачуха»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 «Слід»

05:35 Т/с «Як сказав Джим»
06:15, 06:55 Teen Time
06:20 Пекельне побачення
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Блондинка в законі-2»
11:00 Х/ф «Містер і міссіс Сміт»
13:25, 14:35 Kids Time
13:30 М/с «Губка Боб»
15:00 Т/с «Друзі»
16:00 Шафа
17:00 Голодні ігри
18:00, 21:00 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:05 Репортер
19:05 Абзац!
20:00 Т/с «Супер Макс»
22:00 Співай, якщо зможеш
23:30 Великі почуття
00:15 Т/с «Щоденники вампіра» 


01:10 Т/с «Купідон»
02:00 Т/с «Різзолі і Айлс» 
02:40 Служба розшуку дітей
02:45, 03:45 Зона ночі
02:50 Рідні стіни
03:00 Він врятував нас від чуми
03:15 Найкращі... Серед повитух
03:30 Земці

06:00, 16:20 Зроблено в СРСР
06:30 Руйнівники міфів
07:20 Мегазаводи
08:20, 13:00 Смертельна зустріч
09:20, 13:50 Сучасні дива
10:20, 14:40 Земля: еволюція 

планети
11:20, 19:30 У пошуках пригод
12:10, 22:50 Південь Тихого океану
15:30, 23:40 Загадки Всесвіту
16:50, 20:20 Фантастичні історії
17:50, 21:10 Гучна справа
18:40, 22:00 У пошуках істини
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Гордість України
02:10 Т/с «4исла»
02:50 Бандитська Одеса
04:20 Містична Україна

05:20 Х/ф «Дике поле» 
07:05 Х/ф «Тривожна неділя» 
08:35, 03:00 «Агенти впливу»
09:30 «Лохотрон»
10:00 Х/ф «Повернення «Святого 

Луки» 
11:50 Т/с «Загарбники»
15:25 Т/с «По гарячих слідах - 2»
19:00, 01:25, 03:55 «Свідок»
19:30 Т/с «Другий убивчий»
21:30 Т/с «Перевізник» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9» 
23:30 Т/с «Менталіст - 5» 
00:30 Т/с «Закон і порядок» 
01:55 «Речовий доказ»
04:25 «Правда життя»
05:25 М/ф «Ріккі-Тіккі-Таві»

05:45 Радянські мультфільми
09:40 Х/ф «Життя і незвичайні 

пригоди Робінзона Крузо»
11:25 Т/с «Вищий пілотаж»
12:20 Т/с «Утьосов. Пісня довжи-

ною в життя»
14:10 Д/ф «Строката стрічка. Райкін 

Аркадій»
15:05 Х/ф «Ідіот. Настасья 

Пилипівна»
17:20 Х/ф «Учитель музики»
19:10 Х/ф «Доля людини ч/б»
21:05 Х/ф «Тривожний виліт»
22:40 Т/с «1814»
02:05 Х/ф «Нейтральні води»
03:45 Х/ф «Після весілля»
05:20 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:05 Т/с «Шпигунка» 
11:55 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:50 Богиня шопінгу
14:55 Т/с «Чемпіонки» 
16:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
18:10 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Дайош молодьож!
21:30 Бійцівський Клуб
22:30 У ТЕТа Хорошо
23:15 Дурнєв+1
23:40 Т/с «Секс і місто» 
00:15 Валєра TV
00:45 Теорія зради
01:35 Твою маму!
02:25 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:10, 21:00 Мультфільми 
10:10, 10:55, 19:50, 20:35 Школа 

доктора Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 17:05 Жіноча форма
16:00 Дивовижний дизайн
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
23:35 Незіркове дитинство
00:25 Глянець
01:10 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 

18:20, 01:20, 03:05 Новини
06:15 Криве дзеркало
07:15 Хочу все знати
07:25 Ера бізнесу
07:30 Док. фільм «А.Краско. Я за-

лишаюся». 1 ч.
08:20 Док. фільм «А.Краско. Я за-

лишаюся». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:05 Підсумки дня
09:45 Без цензури
10:25 Нехай Вам буде кольорово!
11:40 Світло
12:10 Діловий світ
12:25 Аудієнція. Країни від А до Я
12:45 Х/ф «Людина у футлярі»
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Життя на рівних
15:35 Х/ф «Останній довід коро-

лів». 1, 2 с.

18:40 Фінансова перспектива
18:50 Діловий світ
19:05 Останнє попередження
19:30 Агро-News
19:40 Сільрада
19:55 Дорослі ігри
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 В.Данилець та В.Моїсеєнко 

в Коблево
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Фестиваль гумору «Умора»
00:20 Від першої особи
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:00 Запам’ятай
03:20 Дорослі ігри
04:10 Діловий світ. Тиждень
04:40 Головний аргумент
04:50 Ближче до народу
05:20 Служба розшуку дітей
05:25 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 9 вересня

Наркоманка зі стажем: 

Яке це щастя жити! 


