
Володимирські музиканти з 
духового ветеранського оркестру 
«Арсен» першими на Волині отри-
мали благословенну грамоту від 
митрополита.

Про благодійні справи цих му-
зикантів, котрі організовували 
концерти, аби допомогти нашим 
військовим і дитячим сиротинцям 
на Сході, збирали для них гроші, 
продукти, теплий одяг, іграшки, 
солодощі, знають не тільки у Воло-
димирі-Волинському. На Різдвяні 
свята вони лікували музикою паці-
єнтів в обласному військовому гос-
піталі, дарували українські мелодії 
та колядки семінаристам Волинської 
православної богословської академії 
УПЦ КП та лучанам, грали біля со-
бору Різдва Христового та в центрі 
Володимира...

Не раз заручалися музиканти 
підтримкою митрополита Луцького 
і Волинського Михаїла, який благо-
словляв їх на цю богоугодну справу, 
допомагав їм протоієрей і голова 
благодійного фонду Матері Божої 
Неустанної Помочі Микола Гінайло 
та інші місцеві священики.

Переважно у виконанні цьо-
го відомого ветеранського духо-
вого оркестру звучали патріотичні 
та повстанські мелодії, колядки, 
розучують вони і нові твори, які 
пише керівник Михайло Білець-
кий, а дарують добрий настрій лю-
дям Володимир Шостакевич разом 
із Степаном Лукашовим, Олексієм 
Калитюком, Миколою Бачинським, 
Богданом Голотою і Олександром 
Панасюком.

А нещодавно музиканти довіда-
лися радісну новину — за церковні 

заслуги перед УПЦ КП митрополит 
Луцький і Волинський Михаїл наго-
родив їх благословенною грамотою. 
Варто зазначити, що таку відзнаку 
серед духових колективів Волині 
мають лише «арсенівці». Наздогна-
ла цю добру звістку і ще одна — за 
постійну допомогу військовим, бо 
вона не припиняється й досі, коман-
дування 14-ї бригади відзначило їх 
подякою.

До слова, володимирських музи-
кантів скрізь радо зустріли, дякува-
ли за душевні мелодії, бо вони нікого 
не лишили байдужими, навіювали 
спогади, додали сили та надії. І вони 
у свою чергу вдячні всім землякам, 
котрі допомагали, як то кажуть, хто 
чим міг, бо до музикантів підходили 
люди різного віку, спілкувалися, ді-
лилися враженнями, із задоволен-
ням слухали відомі мелодії. Хтось 

клав гроші, хтось — підтримав те-
плим словом. Але, як не прикро, 
знайшлися і невдоволені — їх оди-
ниці, — які чомусь сумнівалися, чи 
потраплять кошти за призначенням. 
Це найбільше обурило музикантів, 
бо вони не для себе старалися. А вже 
завершивши цю благодійність для 
армії (нагадаємо, тільки на понад 
8 тисяч гривень закупили утеплю-
вальних матеріалів для військових 
бліндажів), вони грали, щоб зароби-
ти гроші і для потреб оркестру. На 
це теж є певні причини — можливо, 
з часом українські мелодії наших 
«арсенівців» слухатимуть і в сусід-
ній Польщі, бо їх туди радо запро-
шують. Як і на ще один фестиваль, 
у якому вони також мають можли-
вість взяти участь, а на все це, звісно, 
потрібні чималі кошти.
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Чоловік виграв 10-літню 
дівчинку в карти і перевіз до 
себе додому
Школярку, викрадену в селі Волочаївка (Росія), після 
трьох діб пошуків знайшли живою. Затриманий за 
підозрою у викраденні 10-річної Катерини Б. чоловік 
розповів, що виграв її в карти. «Навіщо взяв — не може 
пояснити», — наводить слова близького до слідства дже-
рела радіостанція «РСН». Співробітники російської поліції 
виявили дівчинку в одному з приватних будинків живою 
та неушкодженою.

Британка випрала лотерейний 
квиток з виграшем у 47 млн 
доларів
У британському місті Вустер жінка знищила в пральній машині 
виграшний лотерейний квиток на 33 млн фунтів стерлінгів. 
Вона виявила його в кишені штанів, які щойно випрала. Жінка 
спробувала висушити квиток феном, але половина фарби 
розпливлася. За іронією долі, на ньому чітко видна виграшна 
комбінація, а ось штрих-код і дату видачі не розібрати, пише 
Worcester News.

У Фінляндії почали виробляти домовини 
для домашніх тварин

Британець вимушений повідомляти в 
поліцію за добу до передбачуваного сексу

У Москві створять спецшколи для товстих 
дітей

Річка Сапалаївка стала для дітей 
хокейним полем

Волинські футболісти-ветерани повернулись із Білорусі зі сріблом

Фінська компанія розробила та 
запатентувала шість різних 

трун для тварин. Зі своєю продук-
цією фіни розраховують завоюва-
ти світовий ринок. Патенти захи-
щають дизайн ритуальних виробів 
від копіювання.

Зовнішній вигляд відрізня-
ється від звичайних трун — вони 
білого кольору, це зроблено, щоб 
не викликати похмурих асоціа-
цій. Купити новинку можна буде 
у ветеринарів або в зоомагазинах, 
повідомив портал фінського теле-
каналу YLE.

Раніше компанія займалася 
виготовленням традиційного ри-
туального приладдя. Ідея нового 
бізнесу прийшла до власника фір-
ми після того, як йому довелося 
поховати власну німецьку вівчар-
ку в коробці з-під телевізора. Біз-
несмен вважає, що друг сім’ї заслу-

говував більш достойних проводів 
в останню путь.

У лінійці фінських виробни-
ків кілька розмірів трун. Наймен-
ший вміщує хом’яка або канарку, 
а найбільший підійде для собак. У 
комплекті також є невеликі урни 
для попелу.

У компанії відзначають, що 
їхні труни підходять і для кремації, 
і для традиційних похоронів. Ого-
лошено й ціни: від 37 до 400 євро.

У Британії суд розпорядився, 
щоб чоловік, виправданий за 

звинуваченням у зґвалтуванні, за 
добу надавав поліції відомості про 
заплановані побачення з жінкою.

Це перший випадок застосу-
вання введених у минулому році в 
Англії та Уельсі судових розпоря-
джень, що стосуються сексуальної 
поведінки підсудного.

Цей чоловік, якому за 40 і який 
не може бути названий по імені 
з юридичних міркувань, був ви-
правданий судом у 2015 році при 
перегляді справи про зґвалтуван-
ня на підставі його тверджень, що 
жертва була згодна на сексуальний 
контакт.

Судове розпорядження, спо-

чатку прийняте в грудні, було 
продовжене на чотири місяці магі-
стратським судом у Йорку.

Воно вимагає від підсудного 
повідомляти поліції про будь-
які заплановані сексуальні кон-
такти під загрозою п’ятирічного 
ув’язнення.

Від цієї людини вимагається 
надання відомостей про жінку, з 
якою він має намір зустрічатися, 
у тому числі її ім’я, адресу та дату 
народження.

Крім того, судовий ордер об-
межує його право на користу-
вання Інтернетом та мобільним 
телефоном і вимагає повідомляти 
поліцію про зміну місця прожи-
вання, інформує ВВС.

Російський клуб товстунів за-
пропонував створити в Мо-

скві спецшколи для товстих дітей 
і проводити в інших школах уроки 
толерантності до товстих.

На думку голови клубу Сергія 
Назарова, повних дітей потрібно 
захистити від нападів однолітків. 
Також для них необхідно ввести 
особливі уроки фізкультури, ін-
формує «РЕН ТВ».

«У шкільному середовищі 
цькування дітей із зайвою вагою 
— звичайне явище. Однокласни-
ки можуть доводити таку дитину 
до сліз, до нервового зриву, до де-
пресії. Не всі вони знають і розу-
міють, що товста дитина зазвичай 

сама анітрохи не винна в тому, що 
вона товста... У неї може бути за-
хворювання, яке стало причиною 
набору ваги, або порушений обмін 
речовин», — йдеться у зверненні 
Назарова.

Юнаки дворових команд клу-
бу за місцем проживання 

«Олімпія», що знаходиться на Від-
родження, не побоявшись морозу, 
грали в хокей на льоду природної 
водойми. Ареною для завзятої 
боротьби юних хокеїстів стала 
ковзанка в парку 900-річчя міста 
Луцька на водоймі річки Сапала-
ївки.

Керівник клубу, спеціа-
ліст міського центру фізичного 
здоров’я населення «Спорт для 
всіх» Ніна Лисенко, вже не вперше 
організовує подібні товариські зу-
стрічі з хокею з шайбою зі своїми 
вихованцями. Діти після кожного 
снігопаду розчищають ділянку на 
льоду для зимових розваг, для гри 
в хокей. Тому є прохання до місце-
вих рибалок — не псувати поверх-
ню льоду на розчищеному місці та 
не робити там лунок.

Хокеїсти та їхні вболівальники 
так захопилися грою, що й після 
її закінчення важко було зібрати 
ключки та впросити піти погрі-
тись у клуб. Було холодно, але діти 
були задоволені. Після завершен-
ня ігор усі разом відправилися в 
клуб і створювали малюнки про 
«Спортивну зиму».

22–24 січня дві луцькі ветеранські 
команди «НІКО-Ветеран Лучеськ» 
і «Політехніка», на запрошен-
ня брестського громадського 
об’єднання «Футбольний клуб 
«Адамс», брали участь у XIV-му 
Різдвяному міжнародному міні-фут-
больному турнірі серед ветеранів 
35 років і старші і 45 років і старші в 
місті Бресті (Білорусь).

У групі молодших ветеранів, у 
якій змагалося 10 команд з Украї-
ни, Польщі та Білорусі, на першому 
груповому етапі «НІКО-Ветеран» 
впевнено провів свої поєдинки. У 
першій грі, з командою ФК «Бобри» 
(Мінськ), лучани зіграли внічию 1:1 
(гол на рахунку Ігоря Махнюка). У 
другій — впевнена перемога з ра-
хунком 5:0 над польським клубом 
«Белхатов» (двічі Ігор Заболотний, 
Дмитро Перванчук, Андрій В’юник, 
Ігор Махнюк). Третю гру лучани та-
кож завершили перемогою 3:1 (двічі 
Дмитро Перванчук, Андрій В’юник). 

Отож, набравши сім пунктів, ве-
терани посіли перше місце у своїй 
групі та здобули право в стиковій грі 
поборотися за нагороди найвищого 
ґатунку.

Фінальна гра з переможцем гру-
пи «А» — ФК «Ятрань-80» (м. Умань, 
Україна) була останньою і стала 
окрасою цьогорічного турніру. Пер-
ший тайм лучани поступилися чем-
піону Черкащини 0:1. На початку 
другого тайму дві помилки лучан 
роблять рахунок 3:0 на користь су-
перника. Після такого шоку ветера-
ни йдуть у наступ і прагнуть будь-
що змінити рахунок. Спочатку Ігор 
Заболотний, а за дві хвилини до за-
вершення гри — Андрій В’юник ско-
рочують розрив. Проте час невпин-
но спливав, суперник перейшов у 
«глуху» оборону, а нашим хлопцям, 
як завше, не вистачило трішечки 
часу. Отож, 2:3 і черкащани — пере-
можці цьогорічного турніру у групі 
35+. Луцький «НІКО-Ветеран Лу-
чеськ» на другому місці, а господарі 

— ФК «Адамс» на третьому місці.
Успішним також став виступ у 

групі 45+ команди «Луцька Політех-
ніка», яка боролася з чотирма біло-
руськими командами. У першій грі 
лучани поступилися ФК «Каджія» 
(м. Мінськ) з рахунком 0:3. Про-
те вони не впали духом і, зібравши 
волю в кулак та проаналізувавши 
помилки першої гри, впевнено про-
вели наступні поєдинки. У другій 
грі, з командою ФК «Адамс» (Брест), 
лучани святкували перемогу з ра-
хунком 3:0 (двічі Іван Козел, Ігор 
Калюжний). Третя гра з командою 
ФК «Гродно» також завершилася пе-
ремогою луцьких «політехівців» із 
рахунком 3:0 (двічі Ігор Титаренко, 
Олександр Патейчук).

Для того, щоб стати переможцем 
турніру, лучанам в останній грі про-
ти ФК «Енергетик» (м. Могильов), 
необхідна була лише перемога. Матч 
був напруженим. Лучани повели 
в рахунку 1:0 (Іван Козел), проте 
втримати перемогу їм не вдалося. 
Отож, нічия 1:1. Набравши сім очок, 
лучани, як і минулий рік, — другі, а 
«Енергетик» — чемпіон. Третє місце 
зайняли ветерани ФК «Адамс».

На урочистому закритті турніру 
луцькі команди за зайняті другі міс-
ця були нагороджені кубками відпо-
відних ступенів.

Також організатори відзначили 
призами кращих гравців цьогоріч-
ного турніру.

Андрія В’юника («НІКО») визна-
но кращим захисником, а Ігоря Мах-
нюка («НІКО») — кращим нападни-
ком у молодшій ветеранській групі.

Ігор Калюжний («Політехніка») 
— кращий захисник серед старших, 
а Іван Козел («Політехніка») — 
отримав приз глядацьких симпатій.

Шістдесятирічний гравець луць-
кої «Політехніки» Володимир Дідух 
отримав приз від організаторів та 
ветеранської футбольної федерації 
міста Бреста як найдосвідченіший 
гравець турніру.

Благословенна грамота та 
військова подяка для «Арсену»


