
Чутки про те, що в Локачах орудує 
таємничий убивця кроликів, поши-
рюються селищем уже давно. Міс-
цеві розповідають, що кілька років 
тому бачили тут незвичайну істоту з 
блискучими очима, яка сиділа висо-
ко на гіллі дерева та видавала дивні 
звуки. Згодом у райцентрі за загад-
кових обставин почали періодично 
гинути і зникати вухані. До слова, 
минулого року з півтора десятка 
кролячих тушок, у частини з яких 
була повністю висмоктана кров, 
виявили в своїх господарствах 
родини Нещадимів і Демських (про 
це писала районка). Тоді люди під-
озрювали в усіх гріхах чупакабру 
та навіть у деталях описували цю 
гібридну потвору, мовляв, бачили її 
на власні очі. 

Й ось декілька днів тому кро-
лячий душитель знову вийшов на 
полювання та дві ночі поспіль теро-
ризував господарство Роговських, у 
результаті чого втрапив у замаско-
ваний господарем капкан. Ловити 
таким чином чупакабру (а думка ма-
лювала в уяві саме цього невідомого 
хижака) Леонід Роговський узявся, 
коли на подвір’ї побачив три за-
душені вухані, а тіло ще одного не 
знайшов… 

— У мене було передчуття, — 
розповідає чоловік, — що цей хижак 
знову сюди повернеться, бо ж пер-
шої ночі йому не вдалося пробра-
тися до більшості кролячих кліток, 
хоча й настирливо намагався. Я ви-
рішив підготуватися до його візиту 
і за порадою дружини розставив 
повсюди пастки. Посеред ночі по-
чув якесь незвичайне скавуління, 
тож, озброївшись тим, що було під 
руками, вийшов подивитися, що там 
таке. Виявилося, що в капкан потра-
пила якась істота на височенних но-
гах. Вона моталась, наче лис, а зовні 
була більше схоже на вовка, — пе-
редає свої враження від побаченого 
пан Леонід. 

Засліпивши невідому тварину 
ліхтариком, напівсонний і пере-
ляканий чоловік почав із усієї сили 
гамселити її тим, що під руку попало 
— металевою трубою. 

Наступного ранку біля оселі Ро-
говських зібралося чимало охочих 
побачити на власні очі вбиту чупа-
кабру, чутка про яку миттєво обле-
тіла селище. Люди придивлялися до 
тварини з різних сторін, фотогра-
фували її на телефони. Яких тільки 
версій тут не звучало: одні казали, 
що це вовк, схрещений із собакою, 
інші бачили в тварині лиса-мутан-
та. Інтрига тривала до того моменту, 
поки один із місцевих жителів не 
упізнав у локачинській чупакабрі… 
дворового пса на кличку Рижий. Ка-
жуть, що цей безпритульний собака 
вже давно тинявся вулицями селища 

і хоч не дуже товаришував із людь-
ми, проте зі страшним монстром ні 
в кого не асоціювався. 

Начальник районної ветеринар-
ної лікарні Анатолій Левицький, 
який теж прибув на місце події, 
взагалі не вірить в існування чупа-
кабри, тим паче в нашій місцевості. 
За його словами, здичавілі пси на 
кшталт Рижого легко пристосову-
ються до вуличного життя. Будучи 
голодними, вони здатні не тільки 
в паркані дірку вигризти чи клітку 
проламати, а й банку з молоком від-
крити (і таке бувало). Зрозуміло, що 
стають дворняги такими вправними 
не від доброго життя, адже пере-
важна більшість із них колись мала 
господарів, які з певних причин від-
пустили їх у світ широкий. 

Павло КОСТЮЧКО 

У Луцьку відбулася 52-а Всеу-
країнська наукова історико-

краєзнавча конференція «Минуле 
і сучасне Волині та Полісся. Роз-
виток краєзнавства і краєзнавчої 
освіти на Волині». Ця наукова 
імпреза була присвячена 25-річчю 
створення Волинської обласної 
організації Національної спілки 
краєзнавців України. Розпочала-
ся вона нагородженням кращих 
дослідників історії та природних 

скарбів рідного краю, вшануван-
ням пам’яті тих краєзнавців, які 
відійшли в інші світи. Звання «По-
чесний краєзнавець України» на-
дано й колишньому працівникові 
нашої газети Миколі Якименку. 

На конференції обрано голову 
обласної організації НСКУ. Ним 
знову став професор Східноєвро-
пейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки Генна-
дій Бондаренко. 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 1 грудня

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 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:10 «Особистий рахунок»
07:35 «Маша і ведмідь» 
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:40, 14:15 «Шість кадрів»
10:35 «Міняю жінку - 8»
12:20 «Хоробрі серця»
14:45 Х/ф «Не може бути!» 
16:45, 03:50 «ТСН. Особливе»
17:10, 01:25 Т/с «Корольок - 

пташка співоча» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:20 Т/с «Свати» 
22:30 «Гроші»
23:30 «Сказочная Русь»
00:30, 04:15 Т/с «Болота 2» 

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 «Сліпий роз-
рахунок»

13:55, 14:20 «Судові справи»
15:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «Господа-товарищи»
23:00, 03:35 Т/с «Собача робота»
00:55 Х/ф «Ціна страху»
02:40 Д/ф «Сільська магія»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:40 Події

09:15, 13:10, 15:25 Т/с «Слід» 
10:00 Х/ф «Сюрприз для коха-

ного» 
12:00, 19:45 «Говорить Україна»
18:00 Т/с «Повернення Лялі» 
21:00 Т/с «Лягавий 2» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Міняючи реальність» 


02:25 Щиросерде зізнання
03:45 Х/ф «Одинаки» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Їмо вдома»
08:00 «Мультфільми» 
11:15 Х/ф «Каспер: Початок» 
13:10 «КВК»
15:20, 19:00 «Орел і Решка»
17:00 «Звана вечеря»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Супер 8» 
00:00 «Пороблено в Україні»
01:20 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «Вечірній лабіринт»
10:45 Х/ф «По вулицях комод 

водили»
12:05, 19:45 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
13:55, 21:40 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
15:45 Х/ф «Транссибірський 

експрес»
17:30 Х/ф «У Париж!»
23:30 Х/ф «Секретний ешелон»
01:10 Х/ф «Язичеська мадонна»
02:30 Х/ф «Мої спогади»
04:10 Бійцівський клуб
04:55 Кіноляпи

05:35 У пошуках істини
06:20 «Вiкна-Новини» Спецре-

портаж
07:10, 16:00 «Все буде добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00 Х/ф «Оксамитові ручки» 
12:00 Х/ф «Домоправитель» 
13:50 «Битва екстрасенсів 14»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:00 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00 «Куб - 5»
22:35 «Детектор брехні - 6»
00:05 «Один за всіх»
01:15 Нічний ефір

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Світанок
05:55, 19:15 Надзвичайні новини
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:10 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Зірка YouTube
10:55 Х/ф «Малавіта»
13:40 Х/ф «Леон»
16:10 Х/ф «П’ятий елемент»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:20 Х/ф «Далласький клуб по-

купців» 
02:25 Х/ф «Убивця» 

06:10 М/с «Вуди Вудпеккер»
07:10, 20:10 Т/с «Интерны»
09:40 Д/с «Разрушители мифов»
10:40, 16:15, 02:00 Comedy Club
12:30, 14:55 Т/с «Универ»
13:55, 18:45 Т/с «Универ. Новая 

общага»
17:15, 04:20 Comedy Woman
18:10 Т/с «ОНЛАЙН. ВНЕ СЕТИ»
22:50 Х/ф «Бронежилет» 
00:30 Х/ф «Палата» 

05:55, 06:55 Kids Time
05:57 М/с «Справжні мисливці за 

привидами»
07:00 ШОУМАНІЯ
08:15 Ревізор-4
11:05 Страсті за Ревізором
12:15 Т/с «Молодята»
15:10 Х/ф «Знаряддя смерті: 

Місто костей»
18:00, 02:05 Репортер
18:20, 01:25 Абзац!
19:00 Стажисти
20:10 Т/с «Вороніни»
20:50 Супермодель по-українськи
23:30 Х/ф «Відгадай, хто?»
02:10 Х/ф «Денний дозор» 
04:20 Т/с «До смерті гарна-2» 

06:00 Бандитська Одеса
07:00, 15:50 У пошуках істини
07:50 Діти для Гітлера
08:40 Вражаючі кадри
10:30 Далеко і ще далі
11:30 Таємне життя тварин
12:20, 18:20 Смертельна зустріч
13:10, 22:50 Шукачі неприєм-

ностей
14:10, 19:10 Мисливці за зміями
15:00 Таємниці вермахту
16:40, 01:20 Правила життя
17:30 Мегаспоруди
20:10 Секретні території
22:00 Секрети звичайних речей
23:40 Шокуюче відео
00:30 Європейський покерний тур

05:30 Х/ф «Чоловічі тривоги» 
08:30 «Правда життя. Професія 

кухар»
09:00 «Агенти впливу»
09:55 Х/ф «Зимова вишня» 
11:35 Т/с «Охоронець - 2» 
19:00, 21:40, 02:30, 04:25 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
22:00 Т/с «Без обмежень» 
00:20 Т/с «Менталіст - 4» 
01:05 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 2» 
03:00 Х/ф «Звір» 

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:20, 10:20 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Смурфіки» 
10:55 Єралаш
12:00 Х/ф «Спляча красуня» 
13:10 Богиня шопінгу. Повернення
15:00 Любов онлайн
16:00, 21:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00, 22:00 Т/с «Світлофор» 
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» 
00:00 Т/с «Ходячі мерці» 
00:50 Теорія зради
02:20 У ТЕТа в Інтернеті
03:10 Т/с «Чемпіонки» 
03:55 З ночі до ранку

05:50 5 інгредієнтів
06:30 Телеторгівля
07:35 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 17:15 Жіноча форма
12:15, 22:50 Модний вирок
13:10, 19:00 Т/с «Тетянин день» 
14:05 Дитяче меню
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:10 Т/с «Небесне кохання» 
19:55, 01:30 Д/с «Ігри долі»
20:55, 02:20 Зайві 10 років
21:55 Д/с «Зіркові історії»
23:50 Сімейний розмір
00:40 Д/с «Секрети долі»
03:20 Колір Ночі

06:00, 00:25 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 18:30, 21:00, 

01:30 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:30 Спорт
06:50, 07:25, 07:40, 08:25 Гість 

студії
07:35 Країна on line
09:00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:05 Вікно в Америку
15:35 Книга ua
16:00 Euronews
16:15 Х/ф «Партія в шахи» 
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Live. Будні
21:50 Х/ф «Салдатики» 
22:15 Д/ф «Інформаційний 

тероризм»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
01:50 ТелеАкадемія

03:00 Х/ф «Східний вітер з 
дощем»

06:00 Мультфільми 
06:05 «Маски-шоу»
06:30 Т/с «Мерлін-2» 
10:30 Х/ф «Зоряні війни. Епізод 6 

- Повернення Джедая» 
13:30 Х/ф «Остання спроба» 
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
18:50 14 Тур ЧУ. Днепр - Мета-

ллург Д
21:30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 Х/ф «Імітатор» 
00:00 Х/ф «Полтергейст-2: Інший 

бік» 
01:55 Х/ф «Троянський спас» 
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США вимагають розслідувати 
факти корупції в Україні 
Член комітету із закордонних справ Палати представників 
США Стів Стокман звернувся в дослідницьку службу 
Конгресу з проханням розслідувати факти корупції та 
махінацій із державними коштами в Україні. «США надають 
Україні гранти і кредити, в той час як ширяться відомості 
про корупцію в українському уряді та поза ним. Звучать 
звинувачення на адресу Нацбанку України. Рада ЄС увела 
обмежувальні заходи відносно 18 колишніх міністрів і 
посадовців, яких вважають причетними до розкрадання 
держкоштів», — зазначається в листі. 

Жінки дали бойовикам 
2 місяці, щоб забралися 
з Донецька 
«Жіночий батальйон спротиву» вимагає 
від бойовиків забратися за 2 місяці з міста. 
Місцеві жінки обурені ситуацією, що склалася 
з постачанням продуктів харчування та 
відсутністю будь-яких соціальних гарантій 
від терористичної влади, а також появою 
фальшивих грошей від керівництва так званої 
«ДНР», які не приймає жоден магазин. 

У краєзнавців Волині ювілей 

Бойовики на Донбасі

У Локачах спіймали 
«чупакабру» 

«Цуманська пуща» потребує коштів 

Рішення про створення Ківер-
цівського національного при-

родного парку «Цуманська пуща» 
було прийнято ще у 2010 році. 
Проте фактично він досі не діє, 
адже там навіть не створена ад-
міністрація. Волинські депутати 
вирішили порушити це питан-
ня перед Президентом України, 
Прем’єр-міністром і на останній 
сесії облради затвердили Звер-
нення до керівництва держави. 

Волинські обранці вважають 
за необхідне при формуванні про-
екту Державного бюджету Украї-
ни на 2015 рік передбачити кошти, 
необхідні для функціонування Кі-
верцівського національного при-
родного парку «Цуманська пуща». 
Також, на їхнє переконання, необ-
хідно розробити документацію 
із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, проекту зем-
леустрою щодо винесення меж у 
натуру й отримання державних 
актів на право постійного корис-
тування земельними ділянками. 
Потрібно створити адміністра-
цію та службу державної охорони 
НПП «Цуманська пуща», залиши-
ти парк у підпорядкуванні Мінп-
рироди України. 

Наукові дослідження флори 
та фауни цієї території свідчать 
про наявність близько 18 видів 
рослин і більше 30 видів тварин, 
занесених до Червоної книги 

України. Створення Ківерців-
ського НПП «Цуманська пуща», 
вважають депутати, є доцільним, 
оскільки його територія відпові-
дає всім визначеним чинним за-
конодавством України науковим, 
природоохоронним, санітарно-
екологічним та соціально-еконо-
мічним критеріям щодо створен-
ня природоохоронних установ 
поліфункціонального призначен-
ня. 

Заснування парку сприятиме 
поліпшенню охорони, збережен-
ню та відтворенню унікальних 
природних комплексів Цуман-
ської пущі, зокрема рідкісних 
видів рослин і тварин. До того ж 
територія проектованого парку 
має значний рекреаційний і лі-
кувально-оздоровчий потенціал. 
Залучення на його територію ту-
ристів і відпочивальників стиму-
люватиме появу нових робочих 
місць, активізує діяльність торго-
вельної мережі, автотранспорту й 
інфраструктури, тобто поліпшить 
економічну ситуацію в районі. 

Волинська область станом на 
1 листопада 2014 року характе-
ризується рівнем заповідності в 
межах 10,9% своєї території, хоча, 
за оцінками науковців, відсоток 
заповідності в регіоні має сягати 
близько 15%. 

Людмила ПОЛІЩУК 

Інакше вона не запрацює 


