
Історично так склалося, що день 
святкування 1025-ліття Хрещення 
Київської Русі та відзначення 1025-ї 
річниці з часу першої писемної 
згадки про місто Володимир-
Волинський збігаються у даті. І 
є в тому певна символіка. Адже 
древній Володимир — споконвіків 
є духовним оплотом на західних 
кордонах нашої держави. Численні 
урочистості з нагоди ювілейних дат 
минулих вихідних відзначили тут на 
найвищому рівні. 

Святкування 1025-ліття Хре-
щення Київської Русі та 1025-літ-
тя з часу першої писемної згадки 
про місто Володимир-Волинський 
у княжому граді розпочали спіль-
ною молитвою. Цей захід укотре 
підкреслив: саме віра є великим 
об’єднавчим фактором для народу. 
Як слушно відзначив під час урочис-
тостей із нагоди річниці Хрещення 
Київської Русі у столиці Президент 
України Віктор Янукович, майбутнє 
України — в єдності, а «попереду в 
нас усіх тяжка праця задля віднов-
лення єдності православ’я, старо-
давньої традиції християнства Ки-
ївської Русі. Традиції, яка шанувала 
всі релігії народів світу, але завжди 
була вірна рідній Київській купелі». 

До цього дійства володимирчани 
готувалися впродовж усього року. 
Місцева влада насамперед подбала 
про благоустрій міста: розширили 
мережі вуличного освітлення, від-
ремонтували вулиці та подвір’я, ви-
садили більше сотні дерев і квіткові 
композиції у центральному парку, 
підприємці прикрасили вітрини 
своїх торгових закладів. Силами 
благодійників для святкування Дня 
міста і 1025-ї річниці Хрещення Ки-
ївської Русі вдалося зібрати більше 
100 тисяч гривень. 

27 липня майже три сотні во-
линських священиків узяли участь 
у Божественній літургії біля Свято-
Успенського кафедрального собору. 
Після служби духовенство разом із 
прихожанами, несучи чудотворні 
ікони єпархії, пішою ходою рушили 
до головної площі княжого граду. 
Саме там відбувся спільний моле-
бень із нагоди 1025-річчя Хрещення 
Київської Русі. Після молитви при-
сутніх привітали зі святом єпископ 
Володимир-Волинський і Ковель-
ський Володимир і Володимир-Во-
линський міський голова Петро 
Саганюк, юні володимирчани ви-
конали гімн рідного міста, а хорис-
ти архієрейського хору — духовний 
гімн України «Боже Великий Єди-
ний, нам Україну храни». 

— Дорогі браття і сестри, у ці 
хвилини від усього християнського 
серця хочу привітати вас із вели-
ким святом, — зауважив у своєму 
вітальному зверненні до численної 
громади, що зібралася на площі у 
древньому граді, єпископ Воло-
димир-Волинський і Ковельський 

Володимир. — Святом нашої землі 
— хрещенням, яке звершив святий 
рівноапостольний князь Володимир 
1025 років тому. Ми — його наслід-
дя. Ця земля увінчана його стопами, 
його молитвою, величавими труда-
ми. А ми, яко насліддя його, особли-
во можемо духовно купатися у тих 
величавих справах і в тій благодаті 
Святого Духа. Я бажаю, щоби цей 
древній княжий град і надалі стояв 
оплотом миру, любові, православної 
віри». 

Власне, молитва стала гарним за-
чином на ті численні дійства, що від-
бувалися у місті впродовж вихідних. 

А недільного ранку ожив тра-
диційний «Володимирський узвіз». 
З нагоди свята у гості до володи-
мирчан прибуло чимало поважних 
гостей, серед яких — заступник 
голови Волинської облдержадмі-

ністрації Сергій Ющак, Луцький 
міський голова Микола Романюк, 
представники влади сусіднього Но-
воволинська, Іваничівського району, 
міст-партнерів із сусідніх регіонів 
Республіки Польща, Генріх Беннер 
— керівник німецького благодійного 
фонду, який тісно співпрацює з міс-
цевим благодійним фондом «Матері 
Божої неустанної помочі», та багато 
інших. 

— Цьогоріч два величних свя-
та відзначає Володимир-Волинська 
земля, — зазначив голова Володи-
мир-Волинської райдержадміні-
страції Валентин Скуба. — У першу 
чергу це 1025-річчя Хрещення Київ-
ської Русі. Адже саме християнство 
відкрило двері Україні (на той час 
— Київській Русі) у сім’ю європей-
ських народів, яка тоді ще не була 
розрізненою. 

Згодом Сергій Ющак і Петро Са-
ганюк вручили відзнаки та почесні 
нагороди за вагомий внесок у роз-
виток міста представникам Володи-
мир-Волинської громади. 

Як зізнався Петро Саганюк, тра-
диційне свято Дня міста для міської 
влади є не стільки приводом для 
розваг, скільки нагодою підсумува-
ти зроблене. А зроблено за цей рік 
у місті чимало. Серед найбільших 
дарунків — реконструкція однієї з 
центральних вулиць княжого граду 
— вулиці Шевченка. 

А згодом древній град поринув 
у князівські гуляння. «Володимир-
ський узвіз» майорів виробами на-
родних умільців, продукцією міс-
цевих виробників. Сцена ожила 
піснями й танцями. Завершилися 
святкування пізнього вечора у парку 
«Слов’янський» — гала-концертом 
традиційного фестивалю естрадної 
пісні «Володимир-2013» із участю 
зіркових гостей. 

Олег ГАВРИЛЮК 

Сергій Свєтлаков удруге одружився 
і став батьком 

У дні, коли весь світ вітав коро-
лівську сім’ю Великобританії з 

появою принца Джорджа, у росій-
ського шоумена, актора і продюсе-

ра Сергія Свєтлакова в Латвії теж 
народився син. Малюка назвали 
Іваном. 

Також стало відомо, що Сер-
гій розписався зі своєю коханою,  
матір’ю новонародженого Анто-
ніною Чеботарьовою. Таємна реє-
страція шлюбу пройшла в посоль-
стві Російської Федерації в Ризі. 
Після церемонії закохані поїхали 
в затишний будиночок на березі 
мальовничої річки, який стоїть 
самотньо в лісі, та провели там 
кілька днів, насолоджуючись това-
риством одне одного. 

Нагадаємо, у Свєтлакова є чо-
тирирічна донька Настя від першої 
дружини Юлії. 
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На «Новій хвилі–2013» переміг співак 
із Куби 

1025-річчя Хрещення 
Київської Русі та 1025 років  
з дня народження відзна-
чив Володимир-Волин-
ський. Напевно, символіч-
но, що ці дати збігаються. 
Місто ще в ті часи стало 
економічним, культурним, 
духовним центром Захід-
ної України, будучи столи-
цею Волинського, а потім 
— Волинсько-Галицького 
князівства
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Володимир Кличко побився зі своїм 
суперником у нічному клубі 

Скандальний боксер із Британії 
Дерек Чісора влаштував бійку з 

українцем Володимиром Кличком. 
Як повідомляє «Кореспон-

дент» із посиланням на The Mirror, 
за незрозумілим збігом обставин 
два боксери опинилися в одному 
нічному клубі на Ібіці, де Чісора 
своїми висловлюваннями на адре-
су Володі спровокував бійку. 

За інформацією джерела, «по-
єдинку» двох боксерів у клубі не 
було, оскільки охорона закладу 
швидко розняла їх. 

«У них є історія, але це був про-
сто збіг, що вони зіткнулися один 
із одним під час своєї відпустки», 
— заявив виданню тренер Чісори 
Дон Чарльз. 

Нагадаємо, 18 лютого британ-
ський боксер Дерек Чісора перед 
початком бою з чемпіоном світу в 
надважкій вазі за версією WBC Ві-
талієм Кличком плюнув у обличчя 
молодшому брату свого суперника. 

Михалков став найдорожчим актором РФ 

Російський журнал Forbes на-
звав найбагатшу знаменитість 

країни. Як підрахувало видання, 
за минулий рік Микита Михал-
ков заробив 2,5 мільйона доларів, 
причому не лише мистецтвом. У 
режисера є власна кінокомпанія і 
10% ТОВ «ЧелПромДаймонд» (об-

робка діамантів). 
На другому місці за заробітка-

ми — актор Іван Охлобистін. За рік 
він поклав до кишені два мільйони 
доларів. Окрім кіно, зірка «Інтер-
нів» заробляє ще й на рекламі, а 
також є креативним директором 
мережі салонів мобільного зв’язку. 
На третій сходинці опинився Фе-
дір Бондарчук: за рік режисер-ак-
тор заробив 1,9 мільйона доларів. 

Гоша Куценко потрапив на 
четверте місце: в актора дохід у 1,5 
мільйона «зелених». На п’ятому 
— Сергій Безруков із 1,2 мільйона 
доходу. А шосте місце дісталося 
Дмитру Пєвцову з 1,2 мільйона до-
ларів. 

Замикає сімку найдорожчих 
російських артистів Анастасія За-
воротнюк: торік вона заробила 
один мільйон доларів. 

Культура

Брежнєву покликали заміж 
Співачка й актриса Віра Брежнєва отримала про-
позицію руки та серця. Екс-учасницю гурту «ВІА 
Гра» покликав заміж прихильник. Про це білявка 
написала у своєму Instagram після київського 
концерту. «Київ! Вас було так багато, і це було так 
круто! Дякую! Чого сьогодні тільки не було! Навіть 
пропозиція руки та серця! Люблю свою роботу!» 
— поділилася Брежнєва. Віра виклала у соцмере-
жі фото тієї самої каблучки у синій коробочці. 

Лоліта пішла у монастир 
Співачка Лоліта Мілявська вирішила зробити па-
узу в музичній кар’єрі, щоби поліпшити свій стан. 
Вона поїхала у монастир до китайських ченців 
на острові Хайнань. Там виконавиця пройде 
низку процедур, спрямованих на покращення 
здоров’я. За час своєї вимушеної відпустки Лолі-
та отримає спеціальне лікування, яке передба-
чає масаж, голковколювання та пиття відварів із 
цілющих китайських трав. Усе це, за її зізнанням, 
має вивести артистку зі стресу. 

Володимир-Волинський відсвяткував День 
міста і 1025-у річницю Хрещення Русі 

Міжнародний конкурс моло-
дих виконавців «Нова хви-

ля–2013» проходив цього року з 23 
по 28 липня в Юрмалі (Латвія). 

Його переможцем став пред-
ставник Куби Роберто Торрес. 
Хлопець виборов перше місце на 
пісенному змаганні й отримав 
приз у 50 тисяч євро. Друге міс-
це, відзнаку «Кришталева хвиля» 
та 30 тисяч євро віддали учасниці 
з Грузії Саломе Kатамадзе. А тре-
тє — за співаком із В’єтнаму. Він 
Кхуат відстав від Саломе всього на 
один бал. 

Усі конкурсанти тричі виходи-
ли на сцену, щоб довести глядачам 
і членам журі, що саме вони гідні 
перемоги. Як зазначив композитор 
Ігор Крутой: «Цього року немає 
середніх артистів, усі талановиті 
й голосисті. Наше завдання — ви-
значити, хто кращий». 

На жаль, для України цей рік 
став невдалим, бо обидва учас-

ники — Ольга Діброва й Аркадій 
Войтюк — показали дуже низький 
результат, обігнавши лише Латвію. 


