
У Маневицькому районі ши-
ряться чутки про те, що під 

час забезпечення охорони гро-
мадського порядку на місці не-
законного видобутку бурштину 
правоохоронці нібито завдали 
тілесних ушкоджень 30-річному 
жителеві села Хряськ, який зго-
дом помер у лікарні, повідомляє 
прес-служба Національної полі-
ції у Волинській області.

«Проведеною перевіркою 
правоохоронців встановлено, що 
3 листопада 2015 року 30-річний 
житель села Хряськ Маневиць-
кого району звернувся у Волин-
ський обласний наркодиспан-
сер, аби пройти курс лікування. 
Перебуваючи на стаціонарному 
лікуванні у ВОНД, 8 листопада 
2015 року чоловік помер. Від-
повідно до висновку судмедек-
спертизи смерть волинянина 
наступила внаслідок хронічної 
серцевої недостатності, ішеміч-
ної хвороби серця. Тому смерть 
цього чоловіка ніяк не пов’язана 
із тією інформацію, яка розпо-
всюджуються», — наголошують 
у поліції. 

«Зацікавлені особи спекулю-
ють на смерті 30-річного жителя 
села Хряськ, прив’язуючи її до 
бурштинової лихоманки. Розпо-
всюдження чуток здійснюється 
з метою компроментування пра-
воохоронців та подальшого їх 
виведення із місця незаконного 
видобутку бурштину, щоб місце-
ві жителі могли безперешкодно 
здійснювати «чорний промисел», 
— заявляють поліцейські

МВС заперечує,  
що на Волині 
правоохоронці 
до смерті 
побили учасника 
незаконного 
добування 
бурштину
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Вищий адміністративний 
суд визнав незаконним 
арешт Мосійчука
Народного депутата України Ігоря Мосійчука 
15 листопада звільнили з-під варти у зв’язку 
із завершенням дії ухвали Печерського 
районного суду Києва про тримання під 
вартою. 16 листопада 2015 року Мосійчук 
запевнив, що не має наміру виїжджати з 
України.

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 23 листопада
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, 23:15, 03:40 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 6»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
14:40 «Клініка»
15:45 «Сімейні мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 


20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Москва на Гудзоні» 
02:10 Х/ф «Замерзла з Маямі» 
04:10 «Супергерої»

05:00 «Подробиці тижня»
06:35 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

07:15, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Все можливо»
11:20, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:45, 14:20 «Судові справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Заради кохання я все 

зможу»
22:40, 04:10 Т/с «Шлюб за за-

повітом 2: Повернення 
Сандри» 

00:50 Т/с «Доярка з Хацапетів-
ки 3»

03:25 «Орел і Решка»

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, 
01:35 Події

09:15, 03:40 Зірковий шлях
11:00, 19:45, 02:30 «Говорить 

Україна»
12:15 Реальна містика
13:15, 15:30 Т/с «Життя роз-

судить» 
18:00, 04:25 Т/с «Клан ювелірів. 

Битва» 
21:00 Х/ф «Шукаю тебе» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мумія 3: Гробниця 

Імператора Драконів» 

05:40 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
08:45, 19:00 «Розсміши коміка»
09:40, 16:10 «Файна Юкрайна»
10:45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10, 20:00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
15:10, 21:00 «Орел і Решка. Не-

звідана Європа»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Діти шпигунів 3: Гру 

завершено» 
23:40 Х/ф «Ідеальний самець» 
01:15 «КВН-2015»
03:20 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
10:15, 00:40 «Моя правда»
11:10, 23:35 «Жарт за жартом»
11:35 Х/ф «Ми з Вами десь 

зустрічалися»
13:25, 19:40 Т/с «Комісар Рекс»
15:15 Х/ф «Дні хірурга Мішкіна»
18:00 Х/ф «Молоді»
21:30 Т/с «Пуаро Агати Кристі»
01:25 Х/ф «Весела хроніка небез-

печної подорожі»
03:00 Кіноляпи
03:50 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

06:00, 16:00 «Все буде добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:50, 18:30 «За живе!»
10:05 «Зіркове життя. Як пережити 

зраду»
11:00 «Битва екстрасенсів 15»
13:10 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-4»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:35 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Коли настає вере-

сень» 
02:40 Нічний ефір

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 М/с «Том і Джері у дитинстві»
05:55, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:55 Труба містера Сосиски
10:55 Х/ф «Папуга, що розмов-

ляв на ідиш»
13:10 Х/ф «Ворог біля воріт»
16:10 Х/ф «Три дні на вбивство»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:20 Х/ф «3000 миль до Грей-

сленда» 
02:40 Х/ф «Солдат»
04:15 Провокатор

06:00 Телепазлики
11:00, 01:45 Раздолбаи. Взрывная 

волна
12:10 «Разрушители мифов»
13:10 Т/с «Универ» 
17:15 Т/с «Онлайн 4.0» 
18:15 Comedy Woman
19:15 Comedy Club
20:10 Т/с «Сышишь-шоу» 
21:05 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
23:10 ХБ 
23:45 Трололо на НЛО
00:10 Х/ф «Крестовые походы» 
03:00 Раздолбаи
03:50 Мамахохотала шоу - 
04:35 Пробуддись

06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:17 Т/с «Друзі»
12:00 Х/ф «Мисливці на відьом»
13:50 Х/ф «Гаррі Поттер і дарун-

ки смерті ч.2»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00, 02:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:40 Страсті за ревізором
00:05 Х/ф «Убий заради мене» 
02:55 Х/ф «Окулус» 
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Зона ночі

06:00 Несподівані злочинці
06:50 Вижити серед звірів
07:40, 22:30 Мега-їжа
08:30, 17:20, 00:20 Правда життя
09:50, 16:30 Правила життя
10:40, 15:40 У пошуках істини
11:30 Містична Україна
12:20 Заборонені досліди Фрейда
13:10 Поплічники Гітлера
14:00 Смертельний двобій
14:50, 20:40 Шукачі неприєм-

ностей
18:10 Шість відчуттів
19:00 Далеко і ще далі
21:30 Екосистеми світу
23:30 Покер

06:30 Х/ф «Без року тиждень» 
07:50 «Народний кухар»
08:45 «Круті 90-ті»
09:40 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» 
13:10 Х/ф «Хмарочос» 
15:00, 19:00, 23:15, 02:10, 03:45 

«Свідок»
15:15 Т/с «Полювання на Вер-

вольфа» 
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 10» 
23:45 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 10» 
00:40 Т/с «Мертва зона» 
02:40 «Випадковий свідок»
02:55 «Речовий доказ»
04:15 «Легенди бандитського 

Києва»
04:40 «Правда життя»

06:00 Малята-твійнята
06:45 Байдиківка
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
10:00 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць» 
11:00 Х/ф «Злодій та його 

учитель» 
12:10 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 04:25 У ТЕТа тато!
15:50 Віталька
17:00, 21:00 Одного разу під 

Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» 
22:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк» 
00:45 Т/с «Любить не любить» 
01:15 Т/с «Ангел або Демон» 
02:05 У ТЕТа в Інтернеті
02:55 Теорія зради

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 01:40 Паралельний світ
08:45 Мультфільми 
10:00, 14:55 Квадратний метр
10:40 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:25 З’їжте це 

негайно
14:10, 21:50 Зіркове життя
16:10, 19:25 Квартирне питання
20:50 Документальний фільм
22:40 Без жертв
23:40 Зайві 10 років
00:40 Д/с «Ігри долі»
02:30 Що для вас корисно?
03:10 Колір Ночі

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

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25, 00:25 Від першої 

особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
06:55, 08:40 Ескулап
07:25 Ера будівництва
07:30, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:25, 01:55 Уряд на зв’язку з 

громадянами
09:50 Д/с «Дорогами Саксонії»
10:30 Богатирські ігри
12:00 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
12:30, 20:30 Зроблено в Європі
13:15 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:05 Школа Мері Поппінс
14:20 Мультфільми
15:35 Т/с «Білявка»
17:35 Книга ua
18:05, 01:45 Час-Ч

18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
22:45 З перших вуст
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
02:20 Д/ф «Таємничий Сковорода»
03:05 Т/с «Земля обітована»
04:00 Т/с «Царівна»

06:00 Мульти. Мультфільми
06:40 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:40 «Облом.UA»
09:05 «Помста природи»
10:10 Т/с «Пригоди Мерліна-5»
12:55 Х/ф «Пригоди Посейдона»
14:40 «Вайпаут»
15:35 «Легенди кікбоксінгу»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Легенди»
21:15 Х/ф «Круті хлопці»
00:20 Х/ф «Місто гріхів»
02:40 Х/ф «Іду до тебе»

Жінка з немовлям намагалася 
вкрасти їжу в супермаркеті
Про це повідомили в управлінні поліції охорони в Рів-
ненській області. Крадіжку намагалася скоїти 36-річна 
рівнянка. Різноманітні продукти харчування на загальну 
суму 471 гривня вона приховала в колясці, де знаходи-
лася її кількамісячна дитина. Це й помітила охорона тор-
гового закладу. За вказаним фактом відкрито криміналь-
не провадження, яке передбачає покарання у вигляді 
штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправних робіт на строк до двох 
років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Маневиччина проклала дорогу 
у світ багатьом відомим і талано-
витим людям. Серед них і молода 
легкоатлетка з Четвертні, нині  
майстер спорту України з метання 
молота Ірина Климець. 

Як пригадує 20-річна спортсмен-
ка, свого часу в команду на район-
ний чемпіонат з легкої атлетики її, 
шестикласницю, узяв учитель фіз-
культури Василь Махновець. Тоді 
дівчина з легкістю перемогла оди-
надцятикласників у штовханні ядра 
(4 кг) зі своїм першим результатом 
7,70 метра. Після цього запропону-
вали поїхати на обласні змагання, 
але мама Ірину не пустила.  

Юну спортсменку помітив 
тренер Маневицької ДЮСШ Во-
лодимир Засєкін, який свого часу 
займався з не менш відомим легко-
атлетом, нині майстром спорту між-
народного класу Максимом Богда-
ном із Старого Чорторийська. Через 
рік  займала як на районних, так і на 
обласних змаганнях. 

Із восьмого до одинадцятого 
класу навчалася та займалася спор-
том у Волинському обласному ліцеї 
з посиленою військово-спортивною 
підготовкою. 

— Мій тренер Роман Черкашин 
— майстер спорту з легкої атлетики 
з метання молота, — говорить Ірина. 

— Тож поступово зі штовхання ядра 
він перевів мене на метання молота, 
мотивуючи це тим, що я нічого не 
втрачаю. 

У жовтні 2009 року Ірина пере-
йшла на молот, а вже в лютому 2010 
року поїхала на свій перший чемпіо-
нат України в Ялту, де стала п’ятою 
серед дівчат. У березні наступного 
року — вже була третьою, і з того 
часу нижче третього місця не опус-
калася.

— Чотири дні в тижні тренуюся 
двічі на день, у суботу маю одне тре-
нування, — розповідає спортсменка. 
— Зранку йде метальна робота, де 
роблю імітацію, і стрибкова, а вве-
чері займаюся силовими вправами 
та напрацьовую техніку. Загалом 
доводиться багато бігати, стрибати, 
займатися штангою тощо. Під час 
тренувань особливої дієти в мене 
немає.

Коли Ірина вперше потрапила 
за кордон (а це був зимовий Кубок з 
метання серед дорослих у іспансько-
му м. Кастельон), хвилювалася не-
ймовірно. Проте команду не підвела, 
тоді українські спортсмени зайняли 
загальнокомандне четверте місце. 

— З часом, коли трохи поїздиш 
за кордон, хвилювання зникають 
вже до початку змагань, — розпо-
відає Ірина. — Цьогоріч досить спо-
кійно почувала себе в м. Бидгощ 
(Польща) на 15-му Європейському 
фестивалі, де зайняла друге місце. 
На чемпіонаті Європи серед молоді 
в м. Таллінн (Естонія) стала сьомою. 
А в чеському місті Нове Место-на-
Мораві була третьою.

Подорожі за кордон дають змогу 
спілкуватись із відомими спортсме-
нами. Ірина знайома з олімпійськи-
ми чемпіонами з метання молота 
Крістіаном Парсом (Угорщина) та 
Тетяною Лисенко (Росія), з якою по-
знайомилась ще до війни на сході 
України. За словами Ірини, вона та 
інші українські спортсмени спілку-
ються з багатьма російськими коле-
гами, і їхнє ставлення до українців 
останнім часом лише покращилося. 
Проте все ж намагаються зайвий раз 
тему війни не обговорювати.

Навчаючись на четвертому курсі 
СНУ ім. Лесі Українки на факультеті 

олімпійського професійного спор-
ту, Ірина за можливості (коли не на 
зборах та змаганнях) намагається 
відвідувати університет. Та здебіль-
шого бере у викладачів завдання, 
які самотужки виконує до сесій. 
Спортсменка-студентка каже, що ін-
коли є певні «поблажки» від викла-
дачів, але не завжди.

Хоча Ірина ще не рахувала своїх 
медалей, вважаючи це поганою при-
кметою, однак думає, що їх близько 
вісімдесяти, і найбільше поки що 
срібних. Останні роки на україн-
ських чемпіонатах взагалі рідко да-
ють медалі, замінюючи їх грамотами 
та дипломами. 

Батьки спортсменки намага-
ються всіляко підтримувати дочку. 
Сама ж Ірина відзначає, що заняття 
спортом вже дали певний резуль-
тат: окрім спортивних перемог, вона  
стала більш виваженою та спокійні-
шою.

— Нині в рідній Четвертні дово-
диться бувати не часто, — констатує 
спортсменка. — Взимку, якщо не-
має зборів, то приїжджаю один раз 
на два-три тижні, влітку та весною, 
коли йдуть різні змагання, — раз на 
2–3 місяці. У селі по-різному став-
ляться до моєї спортивної діяль-
ності, — продовжує Ірина. — Одні 
говорять, що спорт спортом, а в 
двадцять років потрібно виходи-

ти заміж і народжувати дітей, інші, 
навпаки, підтримують і кажуть, що 
молодець. Кавалера зараз не маю. 
Він був, але стосунки, які пов’язані з 
ревнощами, суттєво заважають тре-
нуванням. 

На завершення нашої розмо-
ви Ірина розповіла одну з курйоз-
них історій, які іноді трапляються 
зі спортсменами. Вона з командою 
поїхала в липні цього року на чем-
піонат Європи в Естонію. В Україні 
в цей час була неймовірна спека, яка 
сягала 35 градусів. Усіх спортсме-
нів одягнули в легенькі спортивні 
костюми-«вітровки». Окрім того, 
вони набрали ще різних майок, фут-
болок, окулярів та кепок. «Ми, звіс-
но, передбачали, що в Естонії прохо-
лодно, але не настільки, — пригадує 
Ірина. — Дув пронизливий вітер, а 
температура повітря сягала лише 
10–11 градусів. Глядачі приходили 
вболівати в зимових куртках, шап-
ках і рукавицях. За тиждень змагань 
ми дуже промерзли, а майже поло-
вина спортсменів взагалі захворіла».

Перемоги даються непросто, але 
той, хто піднімається на п’єдестал 
пошани, гідний найвищої поваги. 
Тож нехай досягнутий успіх Ірини 
Климець стане потужним стимулом 
для підкорення нових спортивних 
вершин.

 Сергій ГУСЕНКО

Спортивний трофей Ірини Климець — 80 медалей


