
Напередодні Нового року Благодій-
ний фонд «Волинь-2014» вирішив 
проаналізувати свою роботу в році, 
що минає. На відкрите засідання 
меценати запросили волонтерів, 
військових, правоохоронців, пред-
ставників добровольчих батальйо-
нів та громадських організацій. 

Голова правління Фонду Петро 
Пилипюк презентував його діяль-
ність, представив фундаторів та 
розповів про надану допомогу. А 
зроблено благодійниками чимало. 
За чотири місяці діяльності мецена-
тами виконана колосальна робота. 
Відомі волинські бізнесмени надали 
матеріальної допомоги військовос-
лужбовцям та їхнім родинам на за-
гальну суму понад чотири мільйони 
гривень. 

Зокрема, на потреби 51/14 окре-
мої механізованої бригади благо-
дійники виділили майже 300 тисяч 
гривень, закупили матеріально-тех-
нічних цінностей Луцькому прикор-
донному загону на понад 200 тисяч 
гривень, укомплектували перший 
батальйон територіальної оборо-
ни «Волинь» майже на півмільйона 
гривень, на стільки ж — роту міліції 
особливого призначення «Світязь» 
УМВС України у Волинській області, 
ще більш як 200 тисяч гривень було 
направлено на закупівлю речей пер-

шої необхідності бійцям Доброволь-
чого українського корпусу «Правий 
сектор». 

Не забувають фундатори й про 
соціальний захист постраждалих у 
зоні проведення антитерористичної 
операції та їхніх родин. Меценати 
зробили вагомий внесок у придбан-
ня двох однокімнатних квартир во-
линським прикордонникам стар-
шому лейтенанту Павлу Гаврилюку 
та капітану Веніаміну Файчуку, які 
зазнали важких поранень на пере-
довій. Фонд також оплатив місячне 
лікування та реабілітацію в Кра-
кові пораненого на Сході волиня-
нина Віталія Ванюшина. Придбали 
та передали для потреб Луцького 
гарнізонного військового госпіталю 
операційний стіл та світильник для 
нього. 

«Наша сила — в єдності, — за-
значив Петро Пилипюк. — Ми не за-
ймаємося популізмом, а реальними 
справами відстоюємо незалежність 
нашої держави. Хто, як не ми? Коли, 
якщо не зараз?» 

«Ви зробили колосальний вклад 
у матеріально-технічне забезпечен-
ня волинських військових форму-
вань і правоохоронців, — наголосив 
начальник УМВС України у Волин-
ській області Петро Шпига, вислов-
люючи подяку. — Ваш внесок — нео-
ціненний». 

Однак найбільш зворушливими 
для меценатів були слова вдячнос-
ті простих хлопців, які залишили 
свої домівки, рідних та близьких і 
поїхали на передову боронити рід-
ну землю від знахабнілого ворога. 
В непростих умовах бійці записали 
відеозвернення, в якому подякували 
благодійникам за надану допомогу. 

На шахтах Львівсько-Волин-
ського басейну сформувалися 

поклади вугілля, які не вивозять зі 
складів. Про це повідомляє голо-
ва Незалежної профспілки гірни-
ків Михайло Волинець, інформує 
Joinfo.ua. 

«За відвантажене вугілля не 
розраховуються, і тепер на скла-
дах копалень держпідприєм-
ства «Львіввугілля» його лежить 
105 тисяч тонн. Зараз навіть не 
подають вагони, щоб його вивез-
ти», — поінформував Волинець. 
Це паливо, за його словами, могло 
б використовуватися на електро-
станціях України. 

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості підтвер-
джує той факт, що вугілля на скла-

дах львівських шахт дійсно є. Але, 
запевняють у відомстві, його там 
небагато. 

«Зараз там 93 тисячі тонн ву-
гілля, за останні 11 місяців було 
вивезено 108 600 тонн. Лише про-
тягом грудня вивезли 20 400 тонн, 
— поінформували в прес-службі 
профільного міністерства. — Ре-
шта питань — це до «Укрзаліз-
ниці». Також у Міненерговугілля 
відзначили, що вугілля цього типу 
годиться для використання не на 
всіх електростанціях. 

Нагадаємо, раніше ми пові-
домляли, що в Україні зупинені 
тридцять блоків електростанцій 
у зв’язку з нестачею вугілля або 
недостатністю гідроресурсів для 
ГЕС. 
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06:00 «Новорічний парад зірок з 
М. Галкіним і В. Зеленським 
2014»

08:15, 19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

09:00 Х/ф «Пощастить у коханні»
12:45 М/ф «Льодовиковий 

період» 
14:20 М/ф «Льодовиковий 

період - 2: Глобальне по-
тепління» 

16:05 М/ф «Льодовиковий пері-
од - 3. Ера динозаврів» 

17:50 М/ф «Льодовиковий пе-
ріод 4: Континентальний 
дрейф» 

20:15 Х/ф «Сам удома» 
22:15 Х/ф «Самотній рейнджер» 


01:05 Х/ф «Тернер і Гуч» 
02:40 Х/ф «Перемотування» 
04:10 Х/ф «Різдво К-9» 

05:55 Х/ф «Діамантова рука»
07:30, 02:15 Х/ф «Три мушке-

тери»
09:15 «Три мушкетери. За кадром»
09:35 Х/ф «Золотоволоска»
11:20 М/ф «Кунг-фу Панда»
12:55, 20:35 Т/с «Мар’їна роща 2»
16:20 Х/ф «Новорічні Свати»
18:10 Т/с «Серафима Прекрасна»
20:00 «Подробиці»
23:10, 04:50 Т/с «Віра. Надія. 

Любов»
03:50 Д/ф «Різдво»

06:10 Таємниці зірок
07:00, 15:00, 19:00, 00:50 Події
07:10, 03:05 М/ф «Бридкий Я» 
08:50, 13:50, 15:15 Т/с «Слід» 
10:10 Х/ф «Мама виходить 

заміж» 
12:00 Х/ф «Копи з Перетопа» 
18:00 Т/с «Думай як жінка» 
19:40, 02:00 «Говорить Україна»
20:50 Т/с «Кордон слідчого 

Савельєва» 
22:45 Х/ф «Формула кохання для 

заручників шлюбу» 
01:30 Щиросерде зізнання
04:30 Х/ф «Запах жінки» 

06:00 «Їмо вдома»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
11:20 «КВН-2014»
13:50 Х/ф «Родина напрокат» 
15:25 М/ф «Вартові легенд» 
17:10 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Сімейка Адамсів» 
23:50 Х/ф «Цінності сімейки 

Адамсів» 
01:20 Х/ф «12 Різдвяних бажань»
02:45 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
10:30 Т/п «Бенефіс Юхима 

Шифріна»
12:20 Х/ф «Красуні»
13:50 Х/ф «Манія величності»
15:45 Х/ф «Не ходіть, дівчата, 

заміж»
17:00 Х/ф «Королівство кривих 

дзеркал»
18:20 Х/ф «Про бідного гусара 

замовте слово»
21:15 Х/ф «П’ять хвилин страху»
22:45 Х/ф «Чорний трикутник»
23:55 Х/ф «Волга - Волга»
01:40 Бійцівський клуб
03:10 Кіноляпи
04:25 Саундтреки

05:50 У пошуках істини
06:35, 16:00 «Все буде добре!»
08:25 «Зіркове життя. Народити за 

будь-яку ціну»
09:15 «Зіркове життя. Як забували 

зірок-3»
10:10 «Зіркове життя. Вбити зірку»
11:05 Х/ф «Моя мама - наречена» 


12:25 Х/ф «Зимовий сон» 
14:40 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-7»
00:35 Х/ф «Вірні друзі» 
02:20 Нічний ефір

05:45 М/ф «Скубі-Ду. Музика 
вампіра»

06:55 М/ф «Скубі-Ду. Під купо-
лом цирку»

08:20, 09:15 Х/ф «Міський 
коммандо»

08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 
Факти

10:25 Х/ф «Космічний джем»
12:00, 13:10 Х/ф «За 80 днів на-

вкого світу»
14:40, 16:10 Х/ф «На море!»
16:55 Х/ф «Йолки-3»
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Дістало!
21:15 Т/с «Чужий район»
22:05 Т/с «Лісник»
23:00 Х/ф «Пристрель їх!» 
00:35 Х/ф «Рок-н-рольник» 
02:25 Х/ф «Мені не боляче» 
04:00 Т/с «Закон Херрі»

06:00 М/с «Вуди Вудпеккер»
07:00, 08:15, 18:10, 23:40, 02:05, 

04:55 Comedy Club
10:05, 01:20, 03:40 Comedy Woman
11:00 Х/ф «Бетховен 3»
12:45 Т/с «Универ»
15:20 Как закалялся стайл - 
16:20 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:00 Х/ф «Форсаж» 
21:50 Х/ф «Двойной форсаж» 
04:30 Убойной ночи

05:50 Kids Time
05:55 М/с «Боб Губко - Прямокутні 

штани»
07:30 М/с «Панда Кунг Фу: Легенди 

крутості»
09:30 Х/ф «Прибульці на горищі»
11:05 Т/с «Смугасте щастя»
15:05 Х/ф «Ельф»
17:05 Х/ф «Деніс-мучитель»
19:00 Х/ф «Холостяк»
21:05 Х/ф «Американський 

пиріг» 
23:05 Х/ф «Корпоратив» 
00:50 Х/ф «Убити Білла-2» 
02:15 Служба розшуку дітей
02:20 Т/с «Межа» 

06:00, 14:20 У пошуках істини
07:00, 13:30 Воїни
07:50 Вражаючі кадри
08:30, 17:40 Аферисти проти 

туристів
09:40, 18:30 Далеко і ще далі
10:10 Таємнича Африка
11:00, 16:00 Мисливець і жертва
11:50, 21:50 Шукачі неприєм-

ностей
12:40, 16:50 Мисливці за зміями
15:10, 21:00 Паразити. Вторгнення
19:20, 01:20 Секретні території
22:40 Шокуюче відео
23:30 Покер
00:20 Анатомія злочину
04:00 Містична Україна

05:50 М/ф «Пригоди капітана 
Врунгеля»

07:05 Х/ф «Посейдон» поспішає 
на допомогу» 

08:15 Х/ф «Собаче серце» 
10:40 Т/с «Далекобійники. 

Десять років по тому»
14:30 Т/с «Брати за обміном»
19:00, 03:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Даїшники»
23:30 Х/ф «Школа виживання» 
01:15 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 12» 
03:50 Х/ф «Привид будинку на 

пагорбі» 

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» 
11:00 М/ф «Дюймовочка» 
12:35 Т/с «Гостя з майбутньо-

го» 
18:20 Казки У
20:00 Одного разу під Полтавою
21:00 Віталька
23:00 6 кадрів
00:00 Т/с «Новенька» 
00:55 ТЕТ-Інтернет
01:45 17+
02:35 БарДак
03:50 З ночі до ранку

05:50 Т/с «Небесне кохання» 
06:30 Телеторгівля
07:35 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
12:10, 22:50 Модний вирок
13:10, 19:00 Т/с «Тетянин день» 
14:00 Дитяче меню
14:55 5 ідей для дитячої
15:25 Таємниці шеф-кухаря
16:10 Квартирне питання
19:55 Династії
20:50, 01:15 Зайві 10 років
21:50 Д/с «Зіркові історії»
23:50 Сімейний розмір
00:30 Династія
02:10 З білого аркуша
02:55 Колір Ночі

06:05 Д/ф «Благословення Апосто-
ла Андрія»

07:10 Х/ф «12 стільців»
08:40 Паспортний сервіс
09:00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:15 Вікно в Америку
15:50 Д/ф «Майбутні зірки»
16:20 Д/ф «Палітра. Вермеєр»
16:55 Чоловічий клуб
18:45 Про головне. Спецвипуск
19:30, 21:40 Д/ф «Степан Бандера. 

Між червоним і чорним»
21:00, 01:20 Новини
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 День Янгола
00:00 На слуху
00:30 Від першої особи
01:50 ТелеАкадемія
03:00 Х/ф «Наталка-Полтавка» 
04:30 Наш спорт. Валерій Лоба-

новський

06:00 Мультфільми 
06:20 «Нове Шалене відео по-

українські»
08:00 Т/с «Терра Нова» 
12:00 Х/ф «Навколо Світу за 80 

днів» 
18:00 «ДжеДАІ»
19:00 Т/с «Дільниця» 
22:10 Х/ф «Пророк» 
00:05 Х/ф «Погляд» 
02:00 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу» 
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На Донеччині почастішали 
розбірки місцевих бойовиків 
із чеченцями 
На підконтрольній терористам території 
Донецької області відбуваються збройні сутички 
місцевих бойовиків із чеченськими. Про це 
повідомив речник АТО Андрій Лисенко. «У місті 
Макіївка, що на Донеччині, спостерігаються факти 
збройних сутичок між чеченськими та місцевими 
бойовиками», — додав він. 

В Одесі запалили в’язану 
«ялинку» 
Незвичайне новорічне деревце створили за два 
тижні. Руки до розробки доклали два десятки 
одеситів. Спершу зварили 9-метровий каркас, 
потім обтягнули сіткою, а опісля одягли «ялинку» 
у «светр». В’язали його із синтепону, порізаного на 
стрічки. Кожна «нитка» — завтовшки з руку, тож 
плести білосніжне вбрання майстрам довелося 
прямо на каркасі. Коли свята відшумлять, «светр» 
розпустять, а «пряжу» віддадуть для набивання 
курток для бійців української армії. 

Із кінця січня у дипломатичних 
представництвах і консульських 

установах країн-членів ЄС в Укра-
їні буде запроваджено обов’язкову 
процедуру збору біометричних да-
них при оформленні шенгенських 
віз. Про це йдеться в повідомленні 
прес-служби МЗС України. Зокре-
ма, до бази даних вноситься вся 

інформація, що міститься в анкеті, 
яку подають до консульської уста-
нови, а також цифрова фотографія 
та відбитки усіх пальців рук. Зняття 
відбитків пальців здійснюватиметь-
ся з використанням електронного 
сканера. При цьому діти віком до 
12 років звільняються від надання 
біометричних даних. 

Також не вимагається повторне 
надання біометричних даних про-
тягом наступних 59 місяців після 
внесення відповідної інформації до 
Візової інформаційної системи. 

Водночас відбитки для шенген-
ських віз здаватимуть також ті укра-
їнці, хто має старий паспорт, без біо-
метричного чипа. 

На львівських шахтах — поклади вугілля, 
але його ніхто не вивозить 

Петро ПИЛИПЮК: 

З кінця січня українці здаватимуть відбитки пальців на Шенген 

Росія утримує 30 українських 
військовополонених у СІЗО 

Про це українським журналіс-
там у Москві повідомив ад-

вокат вітчизняної льотчиці Надії 
Савченко Марк Фейгін. 

«Із того, що нам відомо від 
правозахисників і деяких україн-
ських громадян, родичів тих, хто 
опинився в полоні під Іловай-
ськом і був переданий у Росію, ми 
знаємо, що йдеться про три десят-
ки людей», — сказав він. 

За словами Фейгіна, серед цих 
30 українських полонених, котрих 
утримують у російських СІЗО, 
бійці різних «парамілітарних утво-
рень», військовослужбовці Зброй-
них сил України й регулярних час-
тин. 

«Вони перебувають у різних 
слідчих ізоляторах. Це підтвер-
джує низка правозахисних орга-
нізацій, які опікуються їхньою до-
лею», — сказав він. 

Фейгін зазначив, що в цій ситу-
ації український МЗС має зверну-
тися в російський МЗС, надіслати 
запит до слідчого комітету щодо 
осіб, притягнутих у кримінальній 

справі, за якою проходить також 
Савченко, та вимагати представи-
ти цей список громадян України. 

Ми не займаємося популізмом, 
а реальними справами 


