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Лучанка Ганна Гарасюк відсвят-
кувала 100-літній ювілей. Зі 

словами щирих вітань, побажань 
міцного здоров’я, радості, сімей-
ного затишку завітав до гостинної 
родини ювілярки міський голова 
Микола Романюк. Він вручив іме-
нинниці вітальний адрес від Пре-
зидента України, а також грошову 
винагороду та квіти. Разом із юві-
ляркою міського голову зустрічали 
доньки, зять, онук та правнучка. 
Іменинниця, не зважаючи на свій 
поважний вік, допомагає сім’ї по 
господарству та дивиться телеві-
зор без окулярів.

За словами доньок, їхня мама 
дожила до такого віку завдяки 
тому, що все життя у русі, ні на 
хвилинку не опускала рук та важ-
ко працювала.

Як повідомив Микола Рома-
нюк, цьогоріч у місті Луцьку три 
таких ювіляри. 

Цього року в Луцьку троє 100-літніх 
ювілярів
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на стільки відсотків за період з 
1970 по 2008 рік зменшилися 
біологічні ресурси Землі. Про 
це заявили експерти Всесвіт-
нього фонду дикої природи. 

Українське ЖКГ розраховує 
на європейські мільярди
В Україні на регіональному рівні підготовлено 1708 
проектів з модернізації та розвитку підприємств 
сфери ЖКГ, які потребують фінансування на загаль-
ну суму близько 13 млрд. грн. Про це заявив Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анато-
лій Близнюк. За словами держчиновника, ці проекти 
готуються відповідно до міжнародних стандартів 
енергоефективності та призначені для фінансуван-
ня за рахунок коштів ЄБРР та Світового банку.

86% лучан вважають, що місто 
недостатньо зелене
У Луцьку підвели підсумки опитування про ставлення 
городян до озеленення міста. За його результатами, 86% 
респондентів вважають, що в місті існує проблема озе-
ленення. Результати вивчення громадської думки також 
показали, що лучан найбільше турбують такі проблеми, 
як відкриття сміттєпереробного комплексу, облаштуван-
ня зоопарку, достатня кількість громадських вбиралень.
Завоювала прихильність ідея створення дендропарку 
— 62,9% опитаних позитивно ставляться до цього, а 32% 
респондентів вважають такі зміни недоречними.

Наловили риби майже на п’ять тисяч 
гривень

Начмед дитячої лікарні Людмила ГАГАЛОВСЬКА:

У ДТП через перевищення швидкості загинула молода дівчина

Земляні вали у Володимирі-Волинському 
поки що не реставруватимуть 

Двоє рибалок, Василь К. і Ві-
талій Р., вирішили незаконно 

порибалити на озері Домашнє біля 
села Кримне Старовижівського 
району та прихопили з собою оди-
надцять сіток.

О пів на шосту ранку згадані 
особи були затримані співробіт-
никами рибоохорони під час здій-
снення незаконного вилову риби 
промисловими знаряддями лову 
— сітками, без дозволу на про-
мисел, у заборонений нерестовий 

період. 
Під час незаконної риболов-

лі Василь К. і Віталій Р. зловили 
80 карасів, 18 лящів, два окуні, 11 
раків, всього 16 кілограмів. Брако-
ньєри завдали рибному господар-
ству збитків на 4 тисячі 734 гривні.

У їхніх діях вбачаються ознаки 
кримінального злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 249 КК України. Ма-
теріали за цим фактом направлені 
в Старовижівський РВ УМВС для 
порушення кримінальної справи.

13 травня 2012 року близько 05 
год. 45 хв. в селі Литовеж по 

вул. Шевченка Іваничівського райо-
ну трапилось дорожньо-транспорт-
на пригода. При виїзді на місце по-
дії було встановлено, що 26–річний 
Володимир В., житель Сокальсько-
го району, керуючи автомобілем 
«Мерседес Бенц» не вибрав без-
печної швидкості руху та, не впо-
равшись з керуванням, допустив 
наїзд на електроопору. Внаслідок 
дорожньо-транспортної приго-
ди пасажир, 24–річна Богдана Ю., 
жителька села Литовеж, отримала 
смертельну травму.

З початку 2012 року на території 
Волинської області трапилось 123 
дорожньо-транспортні пригоди, 
в яких 26 чоловік загинуло та 135 
отримало тілесні ушкодження різно-
го ступеня важкості. З них 33 ДТП 
сталося через порушення водієм об-
межень швидкісного руху.

Державтоінспекція Волині нага-
дує, що відповідно до статті 122 Ко-

дексу України про адміністративні 
правопорушення відповідальність 
за перевищення водіями транспорт-
них засобів встановлених обмежень 
швидкості руху більш як на двад-
цять кілометрів на годину тягнуть 
за собою накладення штрафу від 255 

до 340 грн., а більш як на п’ятдесят 
кілометрів на годину - від 510 до 680 
грн. У випадку, якщо швидкісна їзда 
призвела до дорожньо-транспортної 
пригоди та загибелі людини, в дію 
вступають норми Кримінального 
Кодексу України.

Під час останньої зустрічі го-
лови Волинської ОДА Бори-

са Клімчука з Прем’єр-міністром 
Миколою Азаровим вдалося до-
сягти домовленостей щодо фі-
нансування історико-культурних 
пам’яток області.

Остаточно домовлено про до-
даткове включення до переліку 
об’єктів, що будуть фінансуватися 
з державного бюджету України за 
рахунок фондів, що розподіляють-
ся Кабінетом Міністрів України, 
Шляхетського будинку в Луцько-
му замку (сума асигнувань – 2784,1 
тис. грн) та Покровської церкви в 
селі Піддубці Луцького району 
(2194,4 тис. грн).

Питання фінансування ре-
монтно-реставраційних робіт 

Дмитрівської церкви у селі Гішин 
Ковельського району та «земля-
них валів» міста Володимир-Во-
линська розглянуть додатково за 
результатами виконання держав-
ного бюджету в першому півріччі 
2012 року. Борис Клімчук каже, що 
не впевнений у сумі, яка потрібна 
для «валів», але мова йде про шість 
мільйонів гривень.

Як зазначив начальник облас-
ного управління культури і туриз-
му Володимир Лисюк, вже є гото-
вий проект на реставрацію, який 
пройшов експертизу. За його сло-
вами, у Володимирі-Волинському 
планувалося не тільки провести 
роботи на самому валу, а й відно-
вити тамтешній будинок.

Ірина КОСТЮК

Щоб людина потрапила на той 
шлях, який їй судився, аби вико-
нати своє призначення, доля іноді 
змушена розставляти перешкоди й 
руйнувати мрії. Людмила Аркадіїв-
на Гагаловська могла б досягти вер-
шин у спортивній гімнастиці — у 17 
років уже була майстром спорту, 
а стала педіатром. Так склалися 
обставини, але, каже зараз, ні про 
що не жаліє і ні за що не змінила б 
спеціальність. До Львова, де здобу-
ла медичну освіту, привів спорт, на 
педіатрію — випадок, а на Волинь, 
таку далеку й абсолютно відмінну 
від рідного Донбасу, — заміжжя. 
Ось уже вісімнадцятий рік Людмила 
Аркадіївна лікує маленьких воли-
нян, завідуючи медичною частиною 
обласної дитячої лікарні. 20 травня 
незмінний заступник головного 
лікаря, двічі мама і тричі бабуся, 
святкуватиме 55-літній ювілей. 
Людмила Аркадіївна сумовито за-
уважує, що за щоденною великою 
відповідальністю, яку взяла на себе, 
і не помітила, як збігли роки. Але 
й надалі готова приходити на 7.30 
ранку та до вечора організовувати 
роботу чималого колективу для 
порятунку недужих діток. 

— Найбільше задоволення — 
коли дітки виписуються додому здо-
ровими, — каже Людмила Гагалов-
ська. — От заходиш у палату, а там 
– чистота-порядок. Це не радує, це 
погано, бо дитина лежить, не може 
встати, не грається. А коли в палаті 
розгардіяш, речі перевернуті — це 

добре, це означає, що дитя видужує. 
Народилась Людмила Аркаді-

ївна у місті Стаханов Луганської 
області (раніше — Кадіївка Воро-
шиловградської області). Закінчила 
семирічку, а далі вступила у Во-
рошиловградську школу-інтернат 
спортивного профілю. Серйозно 
займалась спортивною гімнастикою, 
влітку 1974 року виконала норматив 
майстра спорту. Після закінчення 
спортінтернату поїхала вступати у 
медичний виш до Львова. 

— Чому саме туди і чому на ліка-
ря? Коли займалася спортом, багато 
було змагань — об’їздила всю Укра-
їну, Білорусь, Росію. Але найбільше 
мене вразив Львів — місто дуже від-
різнялось від Донбасу, від рідного 
шахтарського регіону, — пригадує 
начмед. — Хотіла навчатися на до-
рослого лікаря, щоб виходити бать-
ка. У шахті він заробив рак легенів і 
я мріяла його вилікувати. Напевно, 
якби тато не хворів, то, можливо, й 
не потрапила б у медицину. Хотіла 
продовжувати кар’єру в гімнастиці 
або стати спортивним лікарем. Така 
спеціальність була тільки в Прибал-
тиці, але батьки не відпустили так 
далеко. Їдучи у Львів, я розрахову-
вала, що матиму пільги при вступі 
як майстер спорту. Але посвідчення 
затрималось на затвердженні у Мо-
скві, тож ішла по загальній черзі. 
Шансів вступити на лікаря загальної 
практики не було, вирішила — буду 
дитячим. А посвідчення отримала 
через рік, коли вже перший курс за-
кінчувала. Тож зі вступом спортивні 

досягнення мені не допомогли. 
Бюджетне навчання треба було 

відпрацювати: 1980-го Людмила 
Гагаловська за направленням при-
їздить у Ратнівську райлікарню. Тут 
її чекав чоловік, який закінчив педі-
атрію у Львівському медінституті на 
три роки раніше і був направлений 
у Ратно. 

— У ті часи в районах лікарів 
практично не було. Нам, двом пе-
діатрам, надали житло, туди й пе-
реїхали разом зі старшим сином, 
— розповідає Людмила Аркадіївна. 
— Чоловік працював районним пе-
діатром, я — завідувачем відділення. 
Тоді бракувало кадрів, тож навіть не 
дивлячись на те, що ти молодий спе-
ціаліст, тобі довіряли відділення. У 
Ратному в нас народився другий син. 
Діти фактично зростали у лікарні: 
ходили з нами по палатах, робили 
обхід, в якійсь із палат відпочивали і 
ввечері поверталися усі додому. 

У 1987 році родина Гагаловських 
переїхала до Луцька, де їм запро-
понували роботу в інфекційній лі-
карні. Тут Людмила Аркадіївна за-
трималась недовго — її призначили 
головним лікарем дитячої поліклі-
ніки, під її керівництвом збудували 
поліклініку, що на вулиці Чорновола 
у Луцьку (раніше — вулиця Спор-
тивна). 

— А далі мене покликали на міс-
це заступника головного лікаря по 
медичній частині в обласну дитячу 
лікарню. Спершу було страшно, бо 
великий колектив — 150 спеціаліс-
тів, відповідальність. Але колеги 
мене відразу зрозуміли й прийняли. 
Ніколи ти сам не станеш фахівцем, 
якщо тобі не допоможуть. А допо-
можуть тобі тоді, коли довіряють. 
Волинська обласна дитяча лікарня 
— одна з найкращих в Україні, і це 
заслуга всього дружного фахового 
колективу.

Крім медичної частини лікарні, 
вже сім років Людмила Гагаловська 
відповідає ще й за кафедру педіатрії 
Волинської філії факультету після-
дипломної освіти Львівського ме-
дичного університету. Щороку під 
її керівництвом навчання проходять 
до півтора десятка інтернів.     

Сини виросли, але жоден не за-
хотів іти слідами батьків. Вони зна-
ють, яка це важка праця і постійна 
зайнятість, коли переживаєш за 
кожного маленького пацієнта і їм 
приділяєш усю увагу, обділяючи 
власну сім’ю. Але Людмила Аркаді-
ївна сподівається, що хтось один із 
трьох онуків таки продовжить лі-
карську династію.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Найбільша радість — коли маленькі 
пацієнти виписуються додому

Відкритий Чемпіонат України з

серед чоловіків та жінок

Кйокусін карате
Місце проведення: 

м. Київ, Пуща-Водиця,

вул. Курортна, 6
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В рамках Чемпіонату 

проводиться всеукраїнський 

відкритий турнір з кйокусін 

карате «Золотий каштан» серед 

юнаків та юніорів

I.K.O. MATSUSHIMA 


