
«Миколаївно, ви, як та мавпа, не 
боїтеся висоти...», — такі слова 
доводилося чути Любомирі Стахів, 
котра одного разу, не дочекавшись 
майстрів, сама вилізла до куполів 
церкви, щоб на ній пофарбувати 
вікна...

Усі, хто знає цю жінку, диву-
ються її молодечому запалу, гарній 
стрункій фігурі, життєлюбності та 
співучості. Наша героїня — регент 
і псаломщик у стенжаричівській 
церкві Успіння Пресвятої Богоро-
диці, незмінна учасниця вокальної 
групи «Молодички», ветеранського 
хору «Мужність», голова ради та се-
кретар у громадських організаціях  
«Діти війни» та міськрайонній ве-
теранській. А ще вона дотримується 
здорового способу життя — «мор-
жує», плаває, бігає, відвідує сауну та 
щодня робить вправи на турніку. 

Чи вплинув талісман року — 
Мавпа — на долю цієї щирої україн-
ки, котра виховувались у побожній 
галицькій родині на Львівщині, а, як 
тільки навчилася добре розмовляти, 
вперше заспівала в сільській церкві?

Любомира Стахів переконана, 
хоч колись ніхто не чув про горо-
скопи та китайські символи року, 
але мавпа, то її тварина, бо жінка 
змалку була верткою, непосидючою, 
винахідливою, часто шукала яки-
хось пригод, а батьки її звали «вер-
цюхом».

У батьківській хатині в Повітно-
му завжди було гамірно, тато гарно 
грав на губній гармошці, й усі чет-
веро дітей співали українських пі-
сень, щотижня ходили в Покровську 
церкву на службу, що правилася рід-
ною мовою.

Із дитинства їй запам’ятався 
такий випадок: якось вночі, коли 
родина вже збиралася спати, посту-
кали в зачинені двері «енкаведис-
ти», щоб перевірити, чому це хазяїн 

приходить додому так пізно і в хаті 
довго світиться? А глава родини в 
ті часи трудився на залізниці, то 
траплялося на роботі затримував-
ся допізна. Стукали довго та напо-
легливо, але їм не відкривали. Що 
робити? Як випровадити непроха-
них гостей? «Любуню, кричи та буди 
всіх дітей», — порадила наполохана 
мати. Вереск, який здійняли діти, а 
особливо наймолодша, чули півсе-
ла! Отак Любаня — це її справжнє 
ім’я від народження, яке вже пізніше 
змінили в Москві, записавши в до-
кументах Любомира, — не пустила 
непроханих гостей.

Після закінчення семи класів 
дівчина продовжила навчання у 
Львівському культосвітньому техні-
кумі, хоч, коли здавала документи, 
ще вагалася: може, вивчитися на хі-
рурга? Та верх взяла її артистичність 

і співучий талант. Коли ж на іспитах 
побачили худеньку дівчину із занад-
то низьким зростом, то порадили 
їй вибрати інший навчальний за-
клад.  «Не дочекаєтеся!», — відпові-
ла Люба екзаменаторам і тут же для 
них заспівала, та так майстерно, що 
директор дивувався: така мала, а яка 
голосиста!

Опісля успішного навчання на-
правили Любу в Сокаль, де працю-
вала методистом у районному бу-
динку культури. І тут без пригод не 
обійшлося, бо вирішила «осідлати» 
мотоцикл «Мінськ» і вперше доїхала 
на нім... у рів. Дякувати Богу, лиши-
лася жива, тільки ноги трохи забила. 

У Яворові, куди її перевели з Со-
кальщини, зустріла односельчанина 
із сусіднього села та братового друга 
Михайла, який повів її під вінець. 
Із чоловіком-військовим об’їздила 

Забайкалля, мешкали в Москві, 
Чернівцях, знову повернулись на 
Львівщину, і вже понад три десятки 
літ, як Любомира Миколаївна — у 
Володимирі.

Тут ця жінка, як і в молоді 
роки, така ж ініціативна та енер-
гійна, а вже коли щось задумає — 
обов’язково досягне свого, бо ще й 
відважна. Приміром, така історія 
із нею трапилася. Якось задумали 
зверху пофарбувати віконниці на 
церкві Успіння Пресвятої Богороди-
ці, що в Стенжаричах — у ній пані 
Любомира псаломщик і регент, а на 
свята із хористами, від села до села, 
водить «коляду» і збирає пожертви. 
Чекали майстрів, але ті чомусь не 
їхали, а тут вже погода ось-ось зіпсу-
ється. Отож, регентша сама вилізла 
майже до куполів... Люди, котрі сто-
яли внизу, кричали їй: «Миколаївно, 
ви, як та мавпа, деретеся до верху і 
не боїтеся висоти...».

Жоден виступ «Молодичок» і 
хору «Мужність» не обходиться без 
їхньої солістки, яка ще, окрім куль-
тури, знаходить час, щоб допомогти 
своїм рідним. А найбільша її втіха 
та радість — троє онуків.«Після вас, 
мамо, як зайдеш у дім, то й вже ро-
бити нічого: і напарено, і наварено!», 
— каже невістка Тетяна. А син Юрій 
не перестає дивуватися її рухливості 
та енергії: як тільки все встигає?

А пані Любомира секретів не 
приховує: понад чверть століття бі-
гала вранці у будь-яку погоду десять 
кілометрів — від другого військово-
го містечка — до Семирев і назад. 
Досі плаває в басейні, ходить у пар-
ну, а опісля, як є сніг, то любить... у 
нім полежати. Є в її квартирі спеці-
альний турнік, на якому щодня під-
тягується. Ще каже: без зусиль і лег-
ко піднімається на будь-який поверх 
і хоч зараз готова бігти на Говерлу.

Тетяна АДАМОВИЧ

42
стільки млн доларів купив 6 січня на валют-
ному аукціоні Нацбанк. 
При цьому мінімальний курс купівлі склав 
23,50 гривні/долар, максимальний — 23,60 
гривні/долар.

І в басейн, і в парну, і в снігу поніжитися... 
Як треба, то й на Говерлу збігати

Янукович посів перше 
місце в списку найбільших 
корупціонерів світу
Екс-президент Віктор Янукович опинився на 
першому місці в ТОП-15 корупціонерів світу за 
версією організації Transparency International 
(TI). Голосування за найбільших корупціонерів 
буде тривати до 10 лютого. Головними критері-
ями відбору були: безкарність, найбільший збіг 
з визначенням корупції у великих масштабах, 
міжнародний характер. 

Лучанка Тетяна Сагайдаковська 
відзначає 100-літній ювілей
Лучанка Тетяна Ананіївна Сагайдаковська відзначила 
100-річчя від дня народження. Згідно з розпоряджен-
ням міського голови Миколи Романюка та з метою 
належного вшанування найстаріших мешканців міста, 
відповідно до «Програми соціального захисту населен-
ня міста на 2016–2020 роки», з коштів міського бюджету 
іменинниці виділено грошову допомогу в розмірі 1000 
гривень. Міський голова, міська рада щиро вітають 
довгожительку з ювілеєм, адже люди поважного віку є 
гордістю міста.
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На Волині судили 
підпільних 
лісорубів
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Життя

06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 
19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 4»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
13:55 «Сімейні мелодрами -6»
15:45 Т/с «Торговий центр»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана» 
20:15 «Ліга сміху»
23:30 Т/с «Шерлок -1: Етюд у 

рожевих тонах» 
01:20 Т/с «Шерлок - 1: Сліпий 

банкір» 
02:50 Х/ф «Знамення» 
04:45 «Служба розшуку дітей»
04:50 «Шість кадрів»

05:35, 20:00 «Подробиці»
06:05, 11:15, 12:25 Д/с «Слідство 

вели... з Леонідом Канев-
ським»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Осінній марафон»
13:40, 14:20 «Судові справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
21:00, 03:15 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
23:00 Т/с «Вангелія» 
02:15 Т/с «Збиток 5» 

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 М/с «Молода Ліга Справед-

ливості»
05:50, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
08:35 10 хвилин з Прем’єр-

міністром України
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Дивитись усім!
11:05 Т/с «Штрафбат»
12:05, 13:05 Х/ф «Розбірки у 

малому Токіо»
14:00 Х/ф «Клуб шпигунів»
16:10 Х/ф «Помри, але не зараз»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:10 Х/ф «Похмурі тіні» 
02:10 Х/ф «Принц пістолетів» 
03:50 Стоп-10
04:35 Т/с «Революція»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:15, 08:15 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:30 Події

09:15, 03:30 Зірковий шлях
10:15, 19:45, 02:20 «Говорить 

Україна»
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Якби я була 

цариця...» 
18:00, 04:30 Т/с «Не зарікайся» 
21:00 Т/с «Щасливий квиток» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Смертельні перегони 

2» 

05:30 «Таємний кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
08:45, 18:15 «Розсміши коміка»
09:40, 14:10 «Файна Юкрайна»
10:45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
16:15, 20:00 «Орел і Решка»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
22:00 М/ф «Мегамозок» 
23:45 Х/ф «Лемоні Снікет: 33 

нещастя» 
01:40 Х/ф «Дорожня банда «4 

лапи» 
03:00 «Нічне життя»

06:00 Мульты. Мультфильмы
06:25 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:40, 15:50 «Облом.UA.»
08:40 «Помста природи»
10:50 Д/ф «Поля битви тварин»
12:25 Х/ф «Спис долі»
14:40 «Вайпаут»
17:30 Top Gear
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАЇ»
19:20 «Українські сенсації»
20:20 Т/с «Ласко - кулак Бога»
21:20 Х/ф «Харлей Девідсон і 

ковбой Мальборо»
00:25 Х/ф «Падіння борту номер 

один»
02:15 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу»

06:30 Пробуддись
08:10, 22:50 Т/с «Сышишь-

шоу» 
09:40 Д/с «Разрушители мифов»
11:40 Comedy Woman
12:40 Мамахохотала шоу-3
13:35 Т/с «Универ» 
18:10 Comedy Club
19:00 Х/ф «Майор Пэйн» 
20:50 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
23:50 Трололо на НЛО 
00:15 Х/ф «Волк одиночка» 
01:50 Х/ф «Серебрянная пуля» 
03:20 Х/ф «Газета»

03:00 Зона ночі
05:50, 07:05 Kids Time
05:52 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:07 Т/с «Друзі»
09:55 Хто зверху?
14:00 Х/ф «Жінка-кішка»
16:05 Х/ф «Ліга видатних джен-

тельменов»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:45 Страсті за ревізором
23:35 Х/ф «Круті кекси» 
01:30 Х/ф «Відвертості юної на-

реченої» 

06:00 Кларідж: розкіш зблизька
06:50 Британія: історія успіху
07:40, 13:40 Дика Північна 

Америка
08:30, 15:30 Мисливці за зміями
09:20, 16:30 Шукачі скарбів
10:10 Правда життя
11:10, 18:30 Паралельний світ
12:00 Містична Україна
12:50 Голокост зсередини
14:30, 22:30 Смертельна зустріч
17:30, 21:30 Скарби зі звалища
19:30 Далеко і ще далі
23:30 Вражаюче відео
00:20 Небезпечний світ
01:10 Шукачі пригод
04:30 Путівник пригод

05:40 Х/ф «Добре сидимо!» 
07:05 Х/ф «Любов на асфальті»
09:15, 04:50 «Правда життя. 

Професії»
09:50 Т/с «Шах і мат»
11:35 Х/ф «Загін особливого при-

значення»
13:35, 14:20 Т/с «Грабуй награ-

боване»
14:00, 19:00, 23:15, 02:25 «Свідок»
15:30 Т/с «День гніву»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 


21:30 Т/с «Той, що читає думки»
23:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8» 
00:35 Т/с «Служба порятунку 

№3» 
02:55 Х/ф «Острів смерті» 
04:20 «Легенди бандитської 

Одеси»

05:45, 08:00, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:30, 09:00 «Top Shop»
11:20, 00:35 «Моя правда»
12:10, 23:20 «Жарт за жартом»
12:35 Х/ф «Двоє під однією 

парасолькою»
14:20, 19:30 Т/с «Комісар Рекс»
16:10 Т/с «Катерина 2. Повернен-

ня кохання»
18:00 Х/ф «За два кроки від 

«Раю»
21:20 Т/с «Пуаро Агати Кристі»
01:25 Х/ф «Прокинутися у 

Шанхаї»
03:00 Кіноляпи
04:00 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

06:00 Малята-твійнята
06:45 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць» 
11:00 Х/ф «Нове вбрання 

короля» 
12:10 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:50 Віталька
14:00 Рятівники
22:00 Т/с «Корабель» 
23:55 Дайош молодьож!
00:25 Т/с «Молодий вовк» 
02:00 У ТЕТа в Інтернеті
02:50 РайЦентр
03:15 Т/с «Щоденники Темного» 


04:25 У ТЕТа тато!

03:40, 03:00 Тенденції моди
05:10, 08:30 Мультфільми 
05:30 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 20:55 Смачне побачення
10:00, 15:35 Квадратний метр
10:45, 14:50 Удачний проект
11:15, 18:05 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:30 З’їжте це 

негайно
14:05, 21:40 Моя правда
16:10, 19:25 Квартирне питання
22:30 Шлюб без жертв
23:20 Гардероб навиліт
00:20 Д/с «Ігри долі»
01:15 Краса без жертв
02:10 Що для вас корисно

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 01:30 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 00:25 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:35, 23:25 На слуху
07:50, 08:35 Смакота
08:25 Міграційний вектор
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:25 Уряд на зв’язку з грома-

дянами
09:55 Д/с «Клуб пригод»
10:30 Чоловічий клуб. Спорт
11:10 Чоловічий клуб
12:05 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
12:35, 20:30 Зроблено в Європі
13:15 Вікно в Америку
13:50 Казки Лірника Сашка
14:00 Школа Мері Поппінс
14:20 Мультфільми
15:30 Х/ф «Секрет озера Ерроу»
17:05 Книга ua

17:40 Суспільний університет
18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 Д/ф «О.Мурашко. Наспів на 

крилах метелика» із циклу 
«Київська старовина. Світ 
мистецтва»

02:30 Телевистава «Три ідеальні 
подружжя»

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Неділя, 18 січня
07:00, 16:00 «Все буде добре!»
09:00 «Моя правда. Анастасія 

Приходько. Викувана 
чоловіками»

09:55 «Зіркове життя»
12:40 Х/ф «Я щаслива»
14:25 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
19:55, 22:45 «Україна має 

талант!-7»
23:20 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-8»

Телегід

Непосидючій та жвавій володимир-волинці Любомирі Стахів все під силу. Одного разу навіть на 
купол церкви вибралася Двоє жителів Любомльського 

району без будь-яких дозво-
лів різали дерева для продажу. У 
результаті завдали державі збит-
ків на понад 4 тисячі гривень.

Подія трапилась у квітні 
минулого року на території Сві-
тязького лісництва Шацького 
національного природного пар-
ку. У післяобідню пору товариші 
вирішили підзаробити — взяли 
бензопилу та вирушили підво-
дою до лісу. Без лісорубочного 
квитка чоловіки зрізали чотири 
сироростучі дерева чорної віль-
хи, залишивши пні діаметром 19 
см, 22 см, 26 см та 26 см. Викраде-
ну деревину порізали та перевез-
ли у село Підманево, де відразу ж 
продали. Своїми протиправни-
ми діями зловмисники завдали 
державі збитків на загальну суму 
понад 4 тисячі гривень.

Але на цьому їхній «бізнес» 
припинився, адже правоохорон-
ці оперативно вийшли на слід 
підпільних лісорубів.

Шацький районний суд Во-
линської області за скоєння кри-
мінального правопорушення, 
передбаченого ст. 246 (Незакон-
на порубка лісу) Кримінально-
го кодексу України, призначив 
чоловікам покарання у вигляді 
арешту на строк один місяць із 
конфіскацією незаконно добуто-
го. Крім того, присудив стягнути 
солідарно на користь Шацького 
національного природного пар-
ку 4 200,35 гривень штрафу, а 
деревину конфіскувати в дохід 
держави.


