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У 1992 році Кучма видав указ про 
шефство міст над військовими 

кораблями. Одному з таких дали 
назву нашого міста — «Луцьк». 
Цей корабель не тільки отримував 
матеріальну допомогу з області, 
але й приймав на службу волин-
ських хлопців. Таким чином утво-
рився прямий зв’язок між областю 
і кораблем. Але зв’язок не може 
бути повноцінним без духовнос-
ті. З благословіння митрополита 
Ніфонта склалася духовна друж-
ба між кораблем і Волинською 
єпархією УПЦ. Близько десятка 
священиків Луцька відвідали ко-
рабель із душпастирською місією. 
Командир корабля Сергій Кри-
лов був у нашому місті та має про 
Луцьк теплі спогади. В цьому році 
на запрошення командира й екі-
пажу на день народження корабля 
з вітаннями прибув протоієрей 
Олександр Мазурак зі студентом 
духовної симінарії. На кораблі від-

булася духовна бесіда з матроса-
ми. На закінчення всі отримали 
Волинську ікону Пресвятої Бого-
родиці та натільні хрестики. Від-
служився водосвятний молебень, 
і корабель прийняв благословіння 
через освячення святою водою. 
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Шлюбні контракти в Україні 
популярності не мають 

Незважаючи на те, що інститут 
шлюбного контракту існує в 

Україні вже дев’ятнадцять років, 
великого поширення він так і не 
одержав. В 2010 році нотаріуси 
засвідчили трішки більше тисячі 
шлюбних договорів, хоча шлюбів 
було зареєстровано понад триста 
тисяч.

Як відзначають у Міністерстві 
юстиції, чіткі правила укладання 
шлюбного договору були пропи-
сані сім років тому в Сімейному 
кодексі. З тих пір можливістю уре-
гулювати майнові відносини ско-
ристалися близько шести тисяч 

подружніх пар. Так, у 2004 році в 
країні було укладено 476 шлюбних 
договорів, у 2005-му — 687, у 2009-
му їх було 942, в 2010 році — 1037.

Майже половина всіх шлюбних 
контрактів укладається в столиці. 
В 2010 році таку угоду підписали 
417 київських пар. 

Нотаріальна практика свід-
чить, що часто шлюбні договори 
укладають, якщо хтось один у 
сім’ї є іноземцем. Також бувають 
випадки, коли бажання укласти 
шлюбний договір виявляють не 
наречений і наречена, а пари, що 
прожили в шлюбі кілька років.

Вхід тільки туристам. 
Пароль — «Шо нада?»
Версія перша: дуже вчені мужі 
пильно вивчають під мікроскопом 
бактерії з потойбіччя. Версія друга: 
паранормальні мешканці Львова 
несуть сюди у баночках свої пара-
нормальні елементи для аналізів. 
Що ще можна робити під вивіскою 
«Лабораторія паранормальних 
явищ»? 

Роззяви! А на вікна гляньте — 
увесь перелік послуг цієї організації: 
вроки-прокльони знімуть заразом 
із вінцем безшлюбності, в майбутнє 
заглянуть, карму підрихтують, ще й 
купюри на розмноження замовлять. 
Відвідувачі, котрим двері з першого 
смика не відчинилися, не здавайтеся 
— в лабораторію треба стукати. Або 
кілька разів розгублено смикнути за 
ручку (адже за графіком має бути 
відчинено). Щоправда, голос за две-
рима (їх таки не відкрили) на кілька 
секунд вкидає у ступор: «Шо нада?». 
Як пояснити закритим дверям, «шо 
мені нада» у лабораторії паранор-
мальних явищ? 

Спішно лепечу, що я, той-во, 
журналіст і хотіла б, цеє, написати 
про них. Ага! «Нам реклама не нуж-
на!» Все, кінець зв’язку. Таємний го-
лос не врахував мого настрою. Свій 
душевний стан того дня я називаю 
«на приколі», себто, якщо вирішила 
шукати пригоди, то ніхто не в змозі 
мені цього заборонити. Поспитаю-
но аборигенів, що ж то за лаборато-
рія. Аж он респондент, симпатична 
пані років тридцяти п’яти, представ-
ляється Оксаною. «Нам, львів’янам, 
заважає колір будинку. Він псує за-
гальний вигляд площі та зовсім не 
вписується в старовинну архітекту-
ру оточуючих будівель», — конкрет-
но відповідає пані. Воно й правда: від 
ядучо-синьої фарби аж очі болять. 
А чи користуються послугами? «Та 
де, — посміхається Оксана, — сюди 
тільки туристи йдуть».

Я не турист, але невдоволена ці-

кавість не дає спокою. Йду домага-
тися входу у паранормальні явища 
вдруге. Події відбуваються за сцена-
рієм: стук — шарпанина дверей — 
«Шо нада?». «Поворожити хочу!» — 
досвідчено кричу в замкнений вхід. 
Ура! «Сезам» відчинився! На порозі 
мене підозріло розглядає «пікова 
дама» в розквіті пенсійних літ. У мо-
нументальних прикрасах вона, як 
частина декору, ідеально доповнює 
інтер’єр лабораторії. Кришталева 
куля, карти, запилені книги — вся 
кіношна класика містичного жанру, 
колорит якої злегка псує комп’ютер. 
Книжки, до речі, продаються. Не ті, 
що в пилюці, а у нових яскравих об-
кладинках, про астрологію. 

Згадую чого прийшла. Тим паче, 
що «пікова дама» вже дивиться 
обурено-питально. «Яка ціна во-
рожіння на картах Таро?» — уточ-
нюю. «80 гривен. Зачем тебе?» — з 
королівською величавістю відпові-
дає дама. «Ну, цеє, майбутнє знати 
хочу. Своє», — уточняю їй. «Тобі, 
дурепо, нема куди 80 гривень поді-
ти?» — сердито гепає мені у скроні. 

Раптом несподіваний поворот: «Ты 
его сама знаешь», — поблажливо 
говорить «дама пік». Тверезість йде 
геть, натомість мене підштовхує 
азарт: «Пані, якби я знала, то не при-
йшла б до вас (у думках: Боже, що я 
плету?). Ви ж надаєте такі послуги. 
Зрештою, вам що, гроші не потріб-
ні?» — збентежено апелюю. Наре-
шті, жінка позбувається пихатості: 
«Ты спишь. Сила твоей души спит. 
Разбуди ее, выпусти к людям. Тогда 
счастье придет к тебе, — і йде, обра-
жено кидаючи: — Сейчас к тебе при-
дут». Халепа. Сподіваюся, то будуть 
не привиди у чорних накидках а-ля 
ку-клукс-клан.

Аж ні: смагляве дівча розкладає 
засмальцовані звичайні карти. Далі 
за стандартом: хрестовий король, 
червова дама, дальня дорога, казьон-
ний дом. Точно таке белькотіння я 
вже чула на автостанції у Володими-
рі за «дай пятьорку». Та нехай. Зате 
цікавість задоволена. Вражень купа, 
всі відчуття можна передати одним 
словом. Нецензурним. 

Кристина ПАВЛЮК, м. Львів 

МОРФЛОТ 
ОФІЦІЙНО 

Чорне море не токсичне 

В останні роки навколо екологіч-
ної ситуації Кримського півост-

рова постійно точаться розмови. 
В головному управлінні МНС АР 
Крим заявляють, що їх безпідставно 
звинувачують у недостатній увазі до 
проблем, пов’язаних із затопленими 
під час і після Другої світової війни 
залишками хімічної зброї.

Тож еменесники звітують, що 
станом на 1 січня 2011 року (почи-
наючи з 1996-го) обстежено більше 
30 кв. км акваторії Чорного й Азов-
ського морів, знайдено та знешко-
джено значну кількість небезпечних 

боєприпасів.
За результатами пошуків, що 

проводилися підрозділами МНС, 
Міноборони й Національної акаде-
мії наук України, визнані придатни-
ми для рекреаційної й господарської 
діяльності значні акваторії поблизу 
узбережжя міст Алушта, Алупка, 
Одеса, Очаків, Ялта й т.д.

За словами начальника ГУ МНС 
України в АР Крим генерал-майора 
служби цивільного захисту Олек-
сандра Недобиткова, буквально 
тиждень тому була перевірка.

«Фахівці Азово-Чорноморської 

екологічної інспекції, санітарно-
епідеміологічної служби Криму, ГУ 
МНС у Криму провели візуальне 
обстеження морського дна площею 
близько 5000 кв. м, відібрали для хі-
мічного аналізу проби води на різних 
глибинах і відстанях від узбережжя, 
взяли проби ґрунту та фрагменти 
морських рослин, — повідомив Не-
добитков. — У результаті аналізів 
фахівцями трьох різних лабораторій 
вищевказаних служб високотоксич-
них хімічних речовин, а також ре-
човин, здатних згубно вплинути на 
здоров’я громадян, не виявлено».

У Білорусі до 8 Березня 
жінкам подарували трактори
Мінський облвиконком вирішив подарувати керів-
ницям місцевих сільськогосподарських підприємств 
на 8 Березня трактори. Всього відомство роздало 
в якості подарунків до Міжнародного жіночого дня 
1918 тракторів — за кількістю жінок-керівниць сіль-
госппідприємств області. Як повідомили в Мінському 
облвиконкомі, трактори були куплені на бюджетні 
кошти. 

Хто з українців стане першим 
космічним туристом?
В Україні розгорілася боротьба між двома канди-
датами на отримання права називатися першим 
космічним туристом. Менеджер зі зв’язків з астро-
навтами компанії «Virgin Galactic» (яка і планує здій-
снювати суборбітальні турзапуски) Лоуелла Фаріа 
підтвердила, що дніпропетровський адвокат Борис 
Філатов дійсно в їх загальному списку кандидатів 
на польоти займає вищу позицію, ніж київський біз-
несмен Андрій Пальчевський. Саме він й має стати 
першим туристом у космосі від України.

Корвет «Луцьк» відсвяткував день 
народження

НАША АРМІЯ 

Із весняним призовом до війська 
вже визначились 

Кабінет Міністрів прийняв по-
станову «Про затвердження 

чисельності громадян України, що 
підлягають призову на строкову 
військову службу, обсягу видатків 
для проведення призову у квітні-
травні 2011 року». Згідно з цим до-
кументом, чисельність Збройних 
сил України до кінця 2011 року по-
винна скласти 192 тисячі осіб.

«Визначено чисельність Зброй-
них сил України на кінець 2011 
року — 192 тисячі. З них 144 тися-
чі — військовослужбовці», — по-

відомив міністр оборони Михайло 
Єжель, передає прес-служба Мі-
ністерства оборони.

Єжель зазначив, що у поточ-
ному році до лав ЗСУ й інших 
військових формувань плануєть-
ся призвати 26 тисяч 100 осіб, із 
яких до Збройних сил — 20 тисяч, 
внутрішніх військ МВС — 5 тисяч 
100 хлопців, Державної спеціаль-
ної служби транспорту — тисячу 
юнаків.

Міністр також зазначив, що 
фінансування цих заходів буде 
здійснюватися за кошти, перед-
бачені у держбюджеті. Загальна 
сума видатків на весняний призов 
складе 5 млн. 298,4 тис. грн. Понад 
1 мільйон 600 тисяч гривень буде 
витрачено на підготовку до призо-
ву, решту бюджетного фінансуван-
ня — на забезпечення харчування 
та перевезення особового складу.

«Тобто всі ці заходи будуть 
проводитися сьогодні, кошти вже 
виділені, тож плановий призив у 
лави ЗСУ розпочнеться вчасно», 
— підкреслив міністр Єжель.

ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

Міносвіти пообіцяло до 2013 року забезпечити 
нетбуками учнів-сиріт

Дмитро Табачник повідомив, що 
Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту забезпечить дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ської опіки, що навчаються у шко-
лах, нетбуками до 2013 року.

«Уже зараз ми розробляємо про-
граму, що буде реалізована за два 
роки, — зокрема, забезпечення всіх 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківської опіки, нетбуками. Ця 
складова програми втілюватиметься 
за рахунок бюджетного фінансуван-
ня Міністерства», — каже Табачник.

Водночас він підтримав ініціати-
ву голови Державного агентства з ін-
вестицій і управління національни-
ми проектами Владислава Каськіва 
про можливість реалізації шкільних 
нетбуків у рамках проекту «Відкри-
тий світ» у кредит.

«Щодо заяви пана Каськіва, то я 
думаю, що це абсолютно правиль-
ний напрямок, розрахований на 
п’ять років у національній програмі. 
Ми з ним домовилися, що агентство 

підготує технічне завдання на про-
ект і визначить принципи тендерних 
процедур, а після цього відомства 
спільно відпрацюють усі технологіч-
ні етапи та вузли реалізації цієї про-
грами», — сказав Табачник.

Міністр переконаний, що без 
технологічного переозброєння вчи-
теля й учня підвищити якість освіти 
в школах буде дуже важко.

Нагадаємо, нацпроект «Відкри-
тий світ» передбачає розробку та 
впровадження мультимедійних уро-
ків у школах, створення національ-
ної інформаційно-комунікаційної 
мережі на основі технології 4G.

Заплановано, що в рамках цього 
нацпроекту 1,5 млн. школярів будуть 
забезпечені нетбуками, які містять 
український навчальний продукт, з 
можливістю доступу до Інтернету.

ДОВІДКА  

Корвет «Луцьк» проекту 1124М 
«Альбатрос», бортовий номер U205 (у 
минулому — 400, 200), зав. №012. За-
кладений 11.01.1991 року на Київсько-
му суднобудівному заводі «Ленінська 
кузня» й є 12-м кораблем серії цього 
підприємства. 17 грудня 1992 року 
МПК №012 почав будуватися для ВМС 
ЗС України, приблизно в той же період 
на борту корабля з’явилася назва 
«Луцьк» на честь столиці Волинської 
області, яка взяла шефство над кора-
блем. 1 березня 1993 року набрано 
перший екіпаж, 22 травня 1993 року 
корабель спущено на воду. З цього 
часу він пройшов близько 60300 
морських миль.


