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За підсумками минулого року 
санаторій матері та дитини «Про-
лісок», що у селі Грем’яче Ківерців-
ського району, став переможцем 
конкурсу «100 кращих товарів 
та послуг України» у номінації 
«Курортно-санаторне лікування». 
Щоб особисто переконатись у тому, 
що на Волині є місце для релаксу, 
яке по праву можна вважати за 
альтернативу відпочинку на морі 
чи за кордоном, група волинських 
журналістів вирушила в гості до 
санаторію.

Найперше, що вразило, — це ве-
личезна територія, сучасні будівлі, 
алеї для прогулянок, а головне — все 
це оточене сосновим бором. Уже з 
перших кроків переконуєшся, що від 
дитячого піонерського табору, який 
тут був колись, не залишилось прак-
тично нічого. Все оновлене та модер-
нізоване. До всього ж, як наголосила 
директорка санаторію Валентина 
Касарда, зроблене власними силами 
колективу.

Пишатися «Проліску» справді 
є чим. Навряд чи ще десь в Украї-
ні можна знайти такий потужний 
лікувально-профілактичний комп-
лекс, який не просто здійснює зви-
чайні фізпроцедури, а працює над 
розробкою сучасних програм оздо-
ровлення, які складають відповідно 
до вимог сьогодення. Загалом у са-
наторії проводять більш як півсотні 
різноманітних процедур.

Відпочиваючим пропонують ан-
тистресову програму, що спрямова-
на на покращення емоційного стану 
людини та психічної опірності в су-
часному світі. До слова, є в санаторії 
і спеціальна кімната психоемоційно-
го розвантаження, в якій пацієнти 
дихають ефірними оліями м’яти і 
лаванди та засинають під релаксую-
чу музику. Антистресова програма 

включає в себе водолікування (ван-
ни перлинні, валер’янові, розмари-
нові, хвойні), голкотерапію, вологі 
обтирання тощо.

Для тих, хто прагне скинути за-
йві кілограми, в санаторії розробили 
спеціальну програму корекції фігу-
ри. За словами Валентини Касарди, 
зусилля медиків направлені на те, 
щоб навчити пацієнта правильному 
режиму харчування, а комплексна 
програма сприяє нормалізації ваги 
та корегує порушення у роботі вну-
трішніх органів. Крім того, охочим 
схуднути пропонують масажі, за-
няття фізкультурою, піші прогулян-
ки, велотури та вологі обгортання 
відварами трав чи гряззю. За додат-
кову плату можна замовити медові 
масажі та порівняно новий метод 
корекції фігури — хіромасаж об-
личчя та тіла. Це така собі підтяжка 
шкіри без хірургічного втручання. 
Валентина Іванівна розповіла, що 

хіромасаж, приміром, у Києві вартує 
більше 300 гривень за сеанс, тоді як у 
санаторії ця послуга дешевша майже 
в десять разів. 

У «Проліску» також розробля-
ють індивідуальні оздоровчі про-
грами при захворюваннях опорно-
рухового апарату, органів дихання 
та травлення. Клінічні обстеження 
проводять фахівці лабораторії, яка 
має вищу категорію акредитації. 
Діагностичне обладнання — сучас-
не, що дає можливість провести по-
вноцінне обстеження пацієнта. «Ро-
дзинкою» лабораторних досліджень 
санаторію є послуга сканування 
крові. Лікар Лада Олійник розповіла 
журналістам, що більше ніде на Во-
лині таких досліджень крові не про-
водять, хіба що у приватних клініках 
і за дорожчу плату. А особливістю 
сканування крові є визначення не 
кількісного складу крові, як це ро-
блять у звичайних лабораторіях, а 

якісного, що дає змогу дослідити рух 
і поведінку кров’яних тілець (зокре-
ма, еритроцитів і лейкоцитів).

Також «Пролісок» застосовує 
лікування кольором. Є спеціальний 
кабінет, у якому проводять ліку-
вальні процедури червоним, синім, 
жовтим і зеленим світлом, кожне з 
яких має різний вплив на організм. 
У світломузичному басейні прово-
дять заняття з аквааеробіки — це 
таке собі поєднання фізичного на-
вантаження та релаксуючої терапії. 
Користуються популярністю серед 
пацієнтів і нетрадиційні методи лі-
кування: п’явкотерапія та бджолов-
жалення. 

Не можна оминути увагою й те, 
що в санаторії «Пролісок» є власне 
підсобне господарство, тож харчу-
вання, крім того, що воно збалансо-
ване, ще й екологічно чисте. Вален-
тина Касарда розповіла, що на полі 
працівники санаторію вирощують 
практично всі необхідні для здо-
рового харчування овочі. «Хіба, — 
жартує, — баклажани у нас не рос-
туть, а так ми всім забезпечені».

Одне слово, в санаторії є все для 
комфортного проживання. Кімнати 
просторі та вмебльовані. Є бібліоте-
ка, кіноконцертний зал, перукарня 
та манікюрний кабінет. Дорослим 
не доведеться нудьгувати, оскільки 
можна пограти у більярд чи теніс, 
діти теж матимуть чим зайнятись у 
гральних кімнатах. Додайте до всьо-
го ще й люб’язне ставлення персо-
налу — і лікування в санаторії стане 
цілковитим задоволенням.

До слова, у найближчих планах 
керівництва санаторію — будівни-
цтво водолікувального комплексу, а 
це відкриє нові можливості для ще 
більш ефективного впровадження 
аквапроцедур.

Ірина КОСТЮК
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Події
НА КОРДОНІ 

Прикордонники затримали 
африканців із підробленими 
паспортами 

У вихідні співробітники Дер-
жприкордонслужби затри-

мали громадянина Гани, іракця 
та конголезця, які намагалися 
перетнути кордон України з під-
робленими документами. Про це 
інформує прес-служба Держпри-
кордонслужби.

Громадянин Гани їхав авто-
бусом «Чернігів — Штутгарт». У 
пункті пропуску «Ягодин», що у 
Волинській області, він надав на 
контроль чужий паспорт. Під час 
експертного вивчення документа 
з’ясувалося, що італійська віза в 
ньому переклеєна з іншого пас-
порта. Після викриття порушник 
зізнався, що насправді є 25-річним 
громадянином Гани, який у лис-
топаді минулого року прилетів в 
Україну на навчання.

Інших двох іноземців затрима-
ли на Львівщині. Один із них на-
звався 33-річним конголезцем. Він 
ішов через піший перехід пункту 
пропуску «Шегині». Прикордон-
ники з’ясували, що особа з такими 
даними в Україну не в’їжджала. 
Африканець запевнив, що лише 18 
лютого цього року отримав укра-
їнську туристичну візу. Він напо-
лягав, що після цього поромом 
приплив у Францію, звідки літа-

ком перелетів у Польщу, а потім 
поїздом приїхав в Україну, що не-
можливо здійснити у вказані ним 
терміни. 

Другого іноземця викрили на 
залізничній станції Мостиська. 
Пасажир поїзда «Київ — Вроцлав 
(Польща)» пред’явив паспорт гро-
мадянина Фінляндії. Після того як 
співробітники Держприкордон-
служби встановили, що в докумен-
ті замінені сторінки з установчими 
даними, мандрівник зізнався, що є 
громадянином Іраку.

Наразі затримані іноземці зна-
ходяться в прикордонних підроз-
ділах. Їх особи й обставини право-
порушень з’ясовуються.

СКАНДАЛ 

Депутат сільради відправляв 
молодиць до польських борделів

Днями працівники відді-
лу боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми, 
затримали двох осіб, які торгували 
жінками. Керівником злочинного 
угрупування виявився 42-річний 
Юрій Г. — депутат однієї з сіль-
ських рад області. Його спільник 
— житель Іваничівського району 

Ігор К.
За словами начальника цьо-

го відділу у Волинській області 
полковника міліції Петра Шпиги, 
затримані особи підшуковували 
дівчат віком від 20 до 30 років і 
шляхом обману вербували їх. Далі 
переправляли на «заробітки» до 
борделів Республіки Польща для 
надання платних сексуальних по-
слуг. За працевлаштування чолові-
ки брали з дівчат гроші у сумі від 
ста до трьохсот доларів.

Наразі відомі імена і прізвища 
п’ятнадцяти жінок, які постраж-
дали від задумів зловмисників. Зі 
слів правоохоронців також стало 
відомо, що організатор угрупуван-
ня є батьком шістьох дітей, троє з 
яких — дівчатка. Крім того, він є 
учасником однієї з релігійних гро-
мад області. Порушено криміналь-
ну справу, волинським сутенерам 
«світить» позбавлення волі стро-
ком до 15 років.

РЕАГУВАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЮ 

Машина Путіна не просто збила, а вбила дитину

У газеті «Відомості.ua» за 3-9 лю-
того 2011 року надрукована не-

величка стаття під заголовком «У 
Росії склали список правопорушень 
Путіна», в якій, зокрема, йдеться 
про те, що у 1997 році автівка, в якій 
перебував Путін, збила п’ятирічного 
хлопчика. 

Хочу розповісти, що того хлоп-
чика не просто збила машина, а вби-
ла в результаті автомобільної аварії, 
скоєної водієм джипа «Черокі», в 
якому їхав Путін. Звався малюк Де-
нисом і мав опосередковане відно-
шення до Луцька. А тепер по суті. 

Після закінчення війни в авіа-
ційну дивізію, що дислокувалась у 
Луцьку, був переведений для про-
ходження подальшої служби досвід-
чений офіцер, Герой Радянського 
Союзу Лев Григорович Зацепа. Тут 
він дослужився до посади штурма-
на дивізії та звання полковника. Та 
в 1959 році вищим керівництвом 
СРСР було прийнято рішення про 
скорочення збройних сил країни 
на два мільйони осіб. Потрапив під 

скорочення і Зацепа.
В тому ж таки році на базі Луць-

кого авторемзаводу був створений 
машинобудівний завод, який тер-
міново потребував досвідчених ка-
дрів. Сюди й потягнулися скорочені 
офіцери й інші категорії колишніх 
військовиків. Лев Зацепа погодився 
очолювати найскладніший на той час 
пресово-штампувальний цех, який 
і номер мав перший (№1). Згодом 
його перевели на посаду начальника 
бюро техінформації. У 1996 році За-
цепа пішов із життя. Похований він 
на міському кладовищі в Гаразджі.

Лев Григорович мав дві доньки, 
які після закінчення школи труди-
лися на тому ж заводі. Менша, Ліля, 
вийшла заміж за офіцера. Після 
численних переїздів по військових 
гарнізонах Ліля з чоловіком Іва-
ном Костянтиновичем опинилися 
в Москві. Помешкання сім’я отри-
мала в Одинцово, що неподалік від 
Білокам’яної.

Ліля з чоловіком виростили двох 
доньок, які теж обзавелися сім’ями. 

На втіху батькам народили три вну-
ки й онучку. Старша дочка, Юля, 
осіла в Москві, а молодша, Ольга, з 
сім’єю залишилася проживати разом 
із батьками в Одинцово. Сім’ї часто 
навідувались одне до одного, як то 
заведено у хорошої рідні. Ольга мала 
єдиного синочка — п’ятирічного Де-
ниска. Не по роках розвинений, міц-
ний, добрий за характером, говіркий 
— він був загальним улюбленцем 
сімейства.

Грудневого надвечір’я 1997 року 
вся одинцовська рідня, провідавши 
в столиці сім’ю старшої доньки, по-
верталася додому. За кермо сів зять, 
чоловік Олі, поряд із ним на пере-
дньому сидінні — Іван Костянти-
нович. Решта родичів розмістилися 
позаду. Причому Оля з Дениском на 
руках сіла зліва, за чоловіком. На 17-
му кілометрі Мінського шосе прямо 
перед їхньою машиною вискочив 
із зустрічної смуги джип «Черокі». 
Його водій, мабуть, хотів обігнати 
довгу іномарку. Проте авто вияви-
лося два. Звернути знову у свій ряд 

джип уже не зміг і на великій швид-
кості врізався в лівий бік «Жигулів», 
якраз туди, де сиділа Ольга з сином. 
Дениско з розбитою голівкою та ба-
гатьма переломами, як потім стало 
відомо, зразу загинув, його мама 
була непритомною. Всі інші паса-
жири «Жигулів» також отримали 
травми. Пасажири джипа лишили-
ся неушкодженими. Понівеченого 
Дениска люди, що їхали в джипі, на 
попутному таксі відправили в одну з 
лікарень Москви. Потім труп хлоп-
чика рідні довго розшукували в лі-
карнях столиці.

Передні праві дверцята «Жи-
гулів», де сидів дідусь Дениска, від 
удару заклинило, тож він не зміг 
зразу вийти з машини. Коли ж вда-
лося визволитися з розбитої автівки, 
він побачив водія, що скоїв аварію, 
в оточенні якихось людей у чорних 
пальтах. Неподалік, окремо від ін-
ших, стояв іще один мужчина. Цей 
чоловік видався Івану знайомим — 
якось по телевізору показували.

Водій джипа, виявляється, за 

мить перед цим скоїв ще одну ава-
рію — врізався у ВАЗ шостої моделі. 
Проте втік з місця пригоди. Він, оче-
видно, не мав наміру зупинятися і на 
цей раз, але розірвана від удару шина 
автомобіля змусила це зробити.

Людина, яка скоїла підряд дві 
ДТП, причому одну з трагічними 
наслідками, виявилася водієм Пу-
тіна, тодішнього заступника керів-
ника адміністрації й одночасно на-
чальника головного контрольного 
управління президента Російської 
Федерації. 

Стали з’ясовувати обставини 
пригоди. Однак і міліцією, і слідчи-
ми органами було зроблено все, щоб 
закрити справу. Ніби не було ава-
рії, смерті дитини. Зате значилася 
крупна фігура. І нехай Путін не сам 
скоїв аварію, а його водій, одначе це 
стало непереборною перепоною для 
об’єктивного розслідування та пере-
дачі справи у суд. Він так і не відбув-
ся. Водія амністували, не дочекав-
шись навіть судового засідання.

Степан КУПРІЯНОВ

В Україну весна прийде з 20 
березня, кажуть метеорологи
Начальник Українського гідрометцентру Микола 
Кульбіда прогнозує потепління та початок весни в 
Україні з 19-20 березня. Про це він сказав на прес-
конференції. «За нашими оцінками, підвищення 
температури в Україні почнеться з 15 березня, а з 
19-20 березня ми очікуємо початок весни в країні», — 
сказав Кульбіда. За його словами, в найближчі 15 днів 
не очікується серйозних коливань температури, «хіба 
що 5-6 березня буде незначне потепління, та вже 7-9 
березня буде похолодання».

Школярів змусять брати 
нетбуки у кредит 
Держава розраховує перевести всі навчальні матері-
али для школярів у програму на базі 4G-мережі. Так 
хочуть заощадити 400 млн. грн. на виданні друко-
ваних підручників. Про це 28 лютого на презентації 
проекту «Відкритий світ» розповів керівник робочої 
групи «Національні проекти» Владислав Каськів. 
Він зазначив, що два мільйони школярів зможуть 
придбати нетбуки вартістю до двох тисяч за схемою 
безвідсоткового кредиту. А відмінники, з його слів, 
отримають техніку безкоштовно. 

«Пролісок» визнано кращим 
санаторієм  України


