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Ще в лютому цього року на базі 
Любомльської центральної 

лікарні територіального медич-
ного об’єднання Любомльсько-
го і Шацького районів відкрили 
відділення гемодіалізу (штучної 
нирки). Нині процедуру гемодіа-
лізу тут проходять хворі з гострою 
нирковою недостатністю з Лю-
бомльського, Шацького й навіть 
Володимир-Волинського районів. 
Раніше за медичною допомогою 
ці люди були вимушені їздити аж 
до Луцька, а це створювало значні 
проблеми.

У відділенні функціонує три 
апарати штучної нирки, і жоден із 
них не простоює.

— Пацієнти є постійно. Скла-
дений спеціальний графік, за яким 
люди отримують допомогу. Ко-
мусь процедура необхідна раз у 
тиждень, а дехто потребує підклю-

чення до апарата й два-три рази на 
тиждень. Процедура триває чоти-
ри години, — зазначив завідуючий 
відділенням гемодіалізу ТМО Лю-
бомльського і Шацького районів 
Віктор Калинюк.

Ольга УРИНА

Що чекати прихильникам фут-
болу від керівництва ФК 

«Волинь», які зміни можуть від-
бутися вже найближчим часом, 
розповів клубній прес-службі ві-
це-президент ФК «Волинь» Юрій 
Савчук. За його словами, ремонт 
на домашній арені «Волині» роз-
починається вже, йдеться в мате-
ріалі на офіційному сайті клубу.

— Роботи на «Авангарді» слід 
розділити на дві частини: ремонт і 
реконструкція. Ремонт уже розпо-
чинається. Він включатиме обла-
штування автоматичного поливу 
поля, встановлення нового італій-
ського табло з повторами, заміну 
сидінь. А вже новий вигляд ста-
діону, навіси над трибунами, ад-
міністративний корпус — це буде 
реконструкція. Вона може розпо-
чатися з моменту закінчення усіх 
проектних робіт.

Савчук повідав, що до ремонт-
них робіт входить і придбання й 
уведення в експлуатацію спеціаль-
ної техніки й обладнання з догляду 
за полем. Окрема мова — освітлен-
ня стадіону. На «Авангарді» збира-
ються змінювати світлові щогли. 
Вони стануть вищими, а саме об-
ладнання — якіснішим. Воно за-
безпечуватиме освітленість у 1400 
люксів.

Для надто запальних та агре-
сивних уболівальників підготують 
неприємний сюрприз — антиван-
дальні стільці. Їх змінюватимуть 

напередодні та під час чемпіонату, 
у перерві між домашніми поєдин-
ками. Кольорову гаму хочуть піді-
брати так, щоб крісла зображали 
назву клубу — «Волинь» — і дату 
його створення — «1960». Втім, 
після реконструкції кількість 
місць на стадіоні істотно не змі-
ниться. Ймовірна відмова від ви-
користання нижніх рядів, на яких 
незручно дивитися матчі. 

Чекає несподіванка й на легко-
атлетів — їм планують постелити 
сучасні професіональні бігові до-
ріжки.

Також поблизу стадіону мають 
з’явитися кафе та магазин атрибу-
тики, у якому вболівальники наре-
шті зможуть цивілізовано придба-
ти і фірмову футбольну форму, і 
м’ячі, і решту приємних дрібничок 
із логотипом клубу.

Також клуб змінить свого тех-
нічного спонсора. Як розповів 
Юрій Савчук, «Волинь» співпра-
цюватиме з виробником «Адідас». 

— Клуб задовольнив і асорти-
мент, який запропонувала ця ком-
панія, і умови співпраці — ціни 
та тривалість контракту (чотири 
роки). У футболі немає дрібниць, а 
належне екіпірування також впли-
ває на діяльність клубу. Новий се-
зон усі команди клубу розпочнуть 
у новій формі, презентацію якої 
проведемо напередодні старту 
чемпіонату, — зазначив він.

На «Авангарді» поставлять антивандальні 
стільці та постелять бігові доріжки
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стільки відсотків українців 
задоволені своїм життям, 
59% — незадоволені. Про це 
свідчать результати соцдослі-
дження, які оприлюднив глава 
компанії Research & Branding 
Group Євген Копатько.

На Волині середня зарплата 
працівника банку — 4,5 
тисячі
У сфері фінансової діяльності Волинської області 
зайнято 3,8 тисячі банківських працівників, або 1,9% 
всіх найманих працівників у економіці області. Їхня 
заробітна плата, як і торік, є однією з найвищих і 
у січні-березні досягла 4427 гривень. Нагадаємо, 
середня щомісячна зарплатня по області — 2117 
гривень. 

Названо найдорожчі футбольні 
бренди
Англійський «Манчестер Юнайтед» є найдорожчим фут-
больним брендом. Про це свідчить щорічний рейтинг, 
який публікується авторитетним британським журна-
лом Fcbusiness. Вартість цього бренда становить 543 
мільйони фунтів. Ця сума збільшилася на 29% порівняно 
з минулим сезоном, незважаючи на те, що «Червоні 
дияволи» не виграли жодного трофея. Другою у списку 
йде «Баварія», посунувши на щабель нижче «Реал» і 
«Барселону». Вартість бренда мюнхенців оцінюється у 
499 мільйонів фунтів, а її приріст склав 59%.

Рада зобов’язала українців реєструвати місце свого перебування

У Промені чудотворна ікона 
зцілює людей

Мати довела до смерті тримісячне 
немовля

Верховна Рада ухвалила Закон 
«Про внесення змін до деяких 

законів України стосовно реєстрації 
місця проживання і місця перебу-
вання фізичних осіб в Україні».

Згідно з документом, в Украї-
ні вводиться реєстраційний облік 
місця проживання і перебування 
фізичних осіб. До переліку осіб, 
місце перебування яких має бути 
обов’язково зареєстроване, входять: 
люди, що знаходяться більше одного 
місяця за межами адміністративно-
територіальної одиниці, де зареє-
строване їхнє місце проживання; 
люди, що мають накладені судом 
майнові зобов’язання; громадяни, 
які призиваються на термінову вій-
ськову службу або беруть участь у 
судовому процесі.

Як вказано у законопроекті, реє-
страція місця проживання або місця 
перебування особи — це внесення 
інформації про місце проживання 

або місце перебування з вказівкою 
адреси одного житла особи або 
адреси спеціалізованої соціальної 
установи, установи соціального об-
слуговування і соціального захисту, 
військової частини у визначені цим 
законом документи та в реєстрацій-
ний облік місця проживання і місця 
перебування осіб в Україні.

Закон передбачає необхідність 
реєстрації новонароджених їхніми 
батьками протягом місяця з дня дер-
жавної реєстрації народження.

Громадянин України, а також 
іноземець або особа без громадян-
ства, які постійно або тимчасово 
проживають у країні, зобов’язані 
впродовж десяти днів після прибут-
тя до нового місця проживання за-
реєструвати місце проживання.

Облік громадян України, що 
проживають за її межами, ведеть-
ся закордонними дипломатичними 
установами України у встановле-

ному Міністерством закордонних 
справ порядку.

У разі зміни адреси проживан-
ня громадянин або його законний 
представник повинні письмово 
сповістити про це орган реєстрації 
впродовж десяти днів.

Любомльська міжрайонна про-
куратура Волинської області 

порушила кримінальну спра-
ву щодо жительки села Запіл-
ля за фактом невиконання нею 
обов’язків по догляду за дитиною, 
що спричинило смерть тримісяч-
ної дівчинки. Про це повідомили у 
прес-службі прокуратури області.

Як розповів заступник про-
курора області Сергій Масалов, 
перевірка, здійснена Любомль-
ською міжрайонною прокурату-
рою, встановила, що непутяща 
матір тривалий час не виконува-
ла свої обов’язки по догляду за 
маленькою донькою. Жінка зло-
вживала спиртним і до, і під час 
вагітності, коли виношувала маля 
під серцем. Тому крихітка наро-
дилася зі складними вродженими 
захворюваннями і потребувала 
материнської уваги та постійного 
медичного догляду, правильного 
та повноцінного харчування.

Проте, забравши маленьку з 
лікарні, горе-матір і далі пиячила, 
витрачаючи кошти, які отримала 

при народженні дитини, на го-
рілку. Вона обмежувала дівчинку 
в харчуванні, необхідному одязі, 
створила несприятливі побутові 
умови для проживання в будин-
ку, де вони мешкали. Коли дитина 
захворіла й потрапила до лікарні, 
мати через тиждень наполягла, аби 
її виписали додому, і проігнорува-
ла рекомендації районних лікарів 
щодо необхідності подальшого 
лікування дівчинки в обласному 
дитячому територіальному медич-
ному об’єднанні.

Від отриманих захворювань 
дихальних шляхів тримісячна ди-
тина померла. Синдром «скаліче-
ної дитини», — так назвав судме-
дексперт материнську «турботу», 
яка призвела до фатальних наслід-
ків.

Тепер жінці за вчинення зло-
чину, передбаченого ст. 166 Кри-
мінального кодексу України, 
загрожує покарання у вигляді об-
меження волі на строк від двох до 
п’яти років або позбавлення волі 
на той самий строк. 

Стаються чудеса і в наші дні. Ось 
вам приклад: декілька років тому 
у селі Промінь Луцького району 
оновилася чудотворна ікона Божої 
Матері. «Відомості» мали нагоду 
побачити це сучасне диво.

Старовинна назва сучасного 
села Промінь — Пулганів. Серед 
місцевих жителів давно жила леген-
да про те, що у Свято-Миколаївській 
церкві зберігається чудотворна іко-
на. За переказами, її образ 300 ро-
ків тому знайшли поблизу місцевої 
річки Чорногузки. Прийшли селя-
ни з одного села і віднесли його у 
свою церкву, але він зник звідти, а 
невдовзі знову опинився біля води. 
Історія повторювалася кілька разів, 
допоки люди не занесли образ у пул-
ганівську церкву, де Матір Божа за-
лишилася до наших днів. 

Цю легенду місцевий люд пере-
давав із уст в уста протягом усього 
радянського періоду, говорили про 
дива, які вона робила, проте самої 
ікони ніхто не бачив. Новітня її іс-
торія почалася не так давно, коли 
вчитель історії промінської школи 
Олена Дармовіс і бібліотекар Галина 
Патута вирішили написати книжку 
про рідне село.

— Готуючи матеріали, часто 
спілкувалися з музейними праців-
никами, — розповіла Олена Адамів-
на. — Одного разу мене запитали, чи 
не про нашу ікону згадав у своєму 
заповіті Данило Братковський. По-
яснюючи, чому він їздив до Києва (а 
йому в той час закидали, що нібито 
бунт хотів підняти), шляхтич від-
повів: «Не для бунтов я їздив, а для 
благородної справи — видати книж-
ку про святі чуда полкуновські». Ми 
помізкували, зіставили деякі факти 
з життя Братковського та дійшли 
висновку, що йдеться саме про наші, 
пулганівські, події, названі полку-

новськими на польський манер. 
Пішли до церкви, поговорили зі 
священиком — отцем Володимиром. 
Увагу привернула велика ікона Ма-
тері Божої, покрита ризами. Видно 
було лише лик і руки. 

— Приблизно у той самий час 
мені наснився сон, — приєднався до 
розмови отець Володимир. — Яви-
лася Божа Матір і каже: «Зніми з 
мене оклад». Ми зняли. І вона явила-
ся у кольорах, але сама ікона ще була 
дуже темною. Тоді ми з громадою 
поїхали у Лище. Тут в одній сім’ї іко-
ни оновилися. Взяли з собою наші 
старі ікони. Під час молитви вони 
оновилися. Потім дві ікони ми по-
ставили поруч із цим великим обра-
зом Матері Божої, і поступово після 
служби Божої ікона почала оновля-
тися, з’являлись яскраві насичені ко-
льори. Ми змогли побачити клейма, 
на яких зображені дива, які робила 
Пулганівська Матір Божа. 

Як сказала історик Олена Дар-
мовіс, клейма — досить рідко зустрі-
чаються. На Україні вони є ще у По-
чаївської Божої Матері та Іллінської 
Чернігівської ікони Божої Матері. 
Крім того, Пулганівська Богоматір 
виявилася ще і коронованою. А це 
правдиве свідчення того, що ікона 
— чудотворна. 

— Після того, як образ оновив-
ся, ми змогли побачити клейма та 
прочитати написи, — розповіла пані 
Олена. — На іконі зазначено дві дати. 
Перша — 1754 рік — час створення 
образа. Про нього свідчить напис 
унизу ікони: «Сей образ мальований 
із образа Чудотворної Пресвятої 
Богородиці Пулгановської», напи-
саного на замовлення Параскеви та 
Дмитрія Дармовісів. Це означає, що 
у церкві нині зберігається копія іко-
ни. Походження другої дати — 1665 
рік — достеменно не з’ясоване. Існує 
думка, ніби вона вказує на час, коли 

в селі почали відбуватися чудеса. 
Вони, до речі, описані на клеймах. 
На одному показано вигнання зло-
го духа з біснуватого, на другому 
— звільнення молодої дівчини від 
влади диявола, на третьому — оздо-
ровлення покаліченого чоловіка, 
ще на одному зображено одужання 
важкохворої дитини. Сюжет остан-
нього клейма невідомий — воно досі 
залишається темним. 

Ми поцікавилися, чи трапля-
ються дива у наші дні.

— Різне буває, — розповів отець 
Володимир. — Якщо щось і тра-
питься, то не всі люди розкажуть. 
От приходили до нас у храм батьки 
однієї дівчинки — Ані. Їй у Харкові 
треба було робити складну операцію 
на суглобі. Поки документи різні 
збирали, мама з дівчинкою весь час 
до церкви ходили, молилися. При-
їхали в лікарню, а там сказали, що 
операція не потрібна. В дочки ще од-
нієї нашої парафіянки стояв страш-
ний діагноз: «вовча пасть». Рідні 
дитини молилися, і сьогодні дівчин-
ка відмінниця у школі. А вірші як 
декламує! Перш за все треба вірити 
і молитися. 

У Промені вірять, що Пулганів-
ська Матір Божа все село охороняє. 
Адже у Другу світову війну всі на-
вколишні села — Мостишин, По-
лонка, Лаврів — були поруйновані, 
Вербаїв німці спалили дотла. А у 
Пулганові нічого не сталося. 

— Все, що трапляється у храмі, 
— Богородиця робить, — каже отець 
Володимир. — Переконаний, що і 
саму церкву вона зберегла. Адже у 
1959 році радянська влада її закрила. 
Проте люди на великі свята прихо-
дили, двері відчиняли і молилися. У 
1984 році тут відкрили музей атеїз-
му. І то добре, що не якийсь зерно-
склад. А вже у 1989 храм повернули 
вірянам. Увесь цей час ікона знахо-
дилася тут, стояла у кутку й нікому 
не відкривалася.

— У 1978 році почали збирати 
сакральну колекцію у нашому музеї, 
— додала Олена Дармовіс. — При-
їжджали науковці та забирали старі 
ікони. Ікону Спаса у Славі, яка сьо-
годні відкриває експозицію Музею 
волинської ікони, було узято з нашої 
церкви. Ще там знаходиться ікона 
Успіння Божої Матері. А от на образ 
Чудотворної Пулганівської Богома-
тері ніхто тоді уваги не звернув. Сьо-
годні музейники самі дивуються, як 
його не побачили. 

Зовсім скоро, на Святу Трійцю, 
у Промені відзначатимуть 500-річ-
чя першої писемної згадки про село. 
Люди сподіваються тут на нове 
чудо. А саме те, що копія чудотвор-
ного образа покаже, де зберігається 
оригінал. Адже його поки ніхто не 
бачив.

Наталка СЛЮСАР 

Отець Володимир,  Галина Патута  і Ольга Дармовіс біля 
пам’ятного знака Пулганівській іконі Божої Матері

У любомльському відділенні гемодіалізу 
лікують хворих із трьох районів


