
Фольклорному гурту «На-
мисто» з Ковеля присвоєно 

звання «народного аматорсько-
го». Гурт створений 2009 року з 
ініціативи його керівника Наталії 
Гончар. У його репертуарі понад 
п’ятдесят українських народних 
пісень, записаних на теренах Во-
лині. «Намисто» — незмінний 
учасник мистецьких заходів у Ко-
велі, загальнообласних конкурсів, 

фестивалів. Колектив співав для 
жителів польських міст. Тепло 
приймали дівчат у російському 
Черняховську. Автентичне профе-
сійне виконання народних пісень, 
позитивна енергетика, яка йде від 
кожної учасниці, а ще — колорит-
не вбрання, до речі, окремим кос-
тюмам уже понад сто років, ство-
рюють неймовірне відчуття свята, 
коли на сцені — «Намисто». 

Уже другий рік поспіль волин-
ські фотографи зібрались у Та-

раканівському форту і влаштували 
грандіозну вечірку-пленер «Стиль-
ний Хелловін». Дійство організував 
фотограф Юрій Косюк. Цьогоріч 
вдалось згуртувати близько 30 фо-
тографів і більше 20 моделей, яких 
умілі візажисти, перукарі та стиліс-
ти перевтілили у вампірів, тролів, ві-
дьом, «мертвих наречених» та іншу 
нечисть. Усі вони блукали мурами 
старовинного форту, а фотографи 
вміло ловили неповторні й страшні 
моменти. Задали драйвового тону 
вечірці барабанщики з Garage Drum 
Show і гітарист Олександр Хмельов-
ський. А ще більшої містики дійству 
додало вогняне шоу від театру вогню 
«Аладдін».

Організовує та надихає на резуль-
тативну роботу поштовиків дирек-
тор Волинської дирекції Ярослав 
Федорович Кравчук. Саме завдяки 
плідній співпраці керівника з орга-
нами влади послуги, які надаються 
у відділеннях зв’язку, постійно по-
кращуються та оновлюються. 

«Ми завжди працювали для на-
селення, намагалися вдосконалюва-
ти свою роботу та надавати послуги, 
що максимально доступні для лю-
дей, тому і проект «Адміністративні 
послуги: спрощений доступ через 
пошту» став своєрідним взаємним 
спілкуванням державних установ і 
споживачів, де «Укрпошта» висту-
патиме помічником та ефективним 
важелем у цій співпраці». 

Такої ж думки працівники від-
ділення поштового зв’язку села Го-
раймівка. Ці привітні радісні жінки 
вже давно вважають пошту своєю 
другою домівкою, бо їхня робота на-
стільки злагоджена, що туди залюб-
ки хочеться приходити. У сільській 
місцевості листоноші часто є джере-
лом інформації для одиноких літніх 
людей, яким добра звістка, приві-
тне слово вселяють віру в завтраш-
ній день. Тож випадкова людина не 
зможе працювати у цьому середови-
щі. Листонош ждуть, від них спо-
діваються одержати добру новину, 
довгоочікуваний лист або й почути 
щире, підбадьорливе слово. 

Організовує чітку, злагоджену 
роботу листонош начальник від-
ділення поштового зв’язку Савчук 
Надія Пилипівна. Вона продовжує 
славну родинну традицію, бо є пред-
ставницею поштової династії на 
синьоокій Маневиччині. Поштову 
естафету прийняла від мами Пана-
сюк Уляни Леонтіївни, начальника 
відділення поштового зв’язку цього 
ж села з 38-річним трудовим стажем, 
професіонала поштової галузі. 

Вже 24 роки минуло відтоді, як 
Надія Адамівна працює на пошті. 

«У нас дуже добрі люди, завжди 
допоможуть, як це було під час ре-

монту приміщення, — розповідає 
начальник. — У нас же й страхують 
майно, активно грають у лотереї, за-
мовляють ліки, товари, передплачу-
ють газети, звертаються за одержан-
ням адміністративних послуг». 

Саме адміністративні послуги 
стали приємною новиною серед по-
штових послуг-новинок. Усього їх 
понад тридцять. У селі багато моло-
дих сімей, які будуються, населений 
пункт розростається, і такі адміні-
стративні послуги, як реєстрація 
декларації та подання повідомлення 
про початок виконання будівельних 
робіт, реєстрація декларації про 
готовність об’єкта до експлуатації 
тощо масово реалізуються через по-
шту. 

Обізнаність і допомога листо-
ноші в правильному оформленні та 
складанні заяви адміністративної 
послуги, економія часу — основні 
критерії, за якими люди йдуть на 
пошту (або ж листоноша забирає 
підготовлені документи з дому спо-

живача). За словами Лесі Пилипів-
ни Сосинець, люди цікавляться, які 
нові послуги з’явились, які докумен-
ти необхідно зібрати, бо це зручно й 
не треба витрачати кошти, щоб до-
їхати до райцентру. 

Для жителів сіл Гораймівка та 
Майдан-Липно найбільш актуальні 
та затребувані такі адмінпослуги, 
як отримання посвідчення «Ветеран 
праці», присвоєння почесного зван-
ня України «Мати-героїня», видача 
посвідчення батькам і дітям із бага-
тодітних сімей, послуги інспекції ар-
хітектурно-будівельного контролю 
тощо. 

— Наші колеги старанно та ви-
сокопрофесійно ставляться до своєї 
роботи, — каже начальник ЦОС №3 
поштамту Марія Андріївна Неро-
дик, — тому й мають заслужений ав-
торитет у нашому великому пошто-
вому колективі. Ці люди не просто 
працюють — вони живуть поштою, 
своєю фаховістю показують гарний 
приклад молоді. 

З1 листопада по 20 грудня 
2013 року «Укрпошта» орга-

нізовує Всеукраїнську акцію з до-
брочинної передплати «Подаруй 
дитині радість читання!», заклика-
ючи всіх небайдужих до проблеми 
соціального сирітства в Україні до-
лучитися до добродійності. 

Акція, що відбуватиметься в 
рамках передплатної кампанії на 
2014 рік, має на меті привернути 
увагу громадськості до проблем 
дітей-сиріт в Україні та дітей, по-
збавлених батьківського піклу-
вання, а також надати вихованцям 
дитячих соціальних закладів мож-
ливість читати різну друковану 
періодику. 

Зробити добру справу може 
кожен охочий. Достатньо завітати 
до відділення «Укрпошти» й офор-
мити передплату для будь-якого 
соціального закладу України на 
вітчизняні видання дитячої або 
юнацької тематики. Інформацію 
щодо дитячих закладів у певному 
регіоні та в Україні в цілому, а та-
кож найповніший перелік видань 
дитячої тематики можна отримати 
безпосередньо у поштовому відді-
ленні. 

Акція «Подаруй дитині радість 
читання» не вперше проводить-
ся в «Укрпошті». У 2010–2012 ро-
ках завдяки оформленню до-
брочинної передплати різними 
підприємствами, установами, бан-
ками, приватними підприємцями 

та звичайними людьми діти-сиро-
ти мали змогу отримати і читати 
яскраві та цікаві видання. 

«Сподіваємося, що цього року 
нам знову вдасться подарувати 
знедоленим дітям радість читання, 
— зазначив генеральний директор 
УДППЗ «Укрпошта» Костянтин 
Кривенко. Взявши участь в акції, 
кожен своїм прикладом не лише 
привертає увагу широких гро-
мадських кіл до проблем дитячих 
соціальних закладів, а й дає мож-
ливість їх вихованцям, читаючи 
газети і журнали, повноцінно роз-
виватися». 

Детальніше ознайомитися з 
акцією можна також на сайті «Ук-
рпошти» www.ukrposhta.ua в роз-
ділі «Акції та конкурси». 

Пам’ятаймо: наша небайду-
жість — щасливі посмішки дітей! 
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У Львові оберуть наймолодшу 
топ-модель
Вже цієї п’ятниці, 8 листопада, в приміщенні Львівської 
обласної філармонії відбудеться дитячий конкурс 
краси «Міні-топ-модель Львова–2013». За масштабністю 
конкурсів краси серед дівчаток такий у Західній Україні 
проводитиметься вперше. 30 учасниць віком від 5 до 
14 років змагатимуться у трьох вікових категоріях: 
молодша, середня та старша, а оцінюватиме маленьких 
красунь авторитетне міжнародне журі. 

Луцька піаністка привезла нагороду 
з міжнародного конкурсу в Італії 

13

Учениця Луцької музичної шко-
ли №1 імені Фредеріка Шопена 

Едера Бондарук посіла на Міжна-
родному конкурсі піаністів чет-
верте місце. 

Талановиту дівчинку італійці 
помітили ще на конкурсі в Украї-
ні. На Х Міжнародному дитячому 
конкурсі молодих піаністів пам’яті 
Володимира Горовиця у Києві на 
Едеру звернула увагу член журі з 
Італії Паола Вольпе, яка відзна-
чила високий рівень виконавської 
майстерності юної музикантки і 
запропонувала їй приїхати до Іта-
лії та взяти участь в одному з кон-
курсів. 

Згодом надійшло запро-
шення з Неаполя взяти участь у 
ХХХІІ Міжнародному конкурсі 
піаністів. Едера з особливим на-

строєм їхала в Неаполь, адже саме 
в цьому місті вона народилась. 
Юна піаністка здобула престижне 
четверте місце в категорії «А». 

Великою приємністю для при-
зерки стали схвальні відгуки від 
членів журі. 

У Луцьку відкривається 
виставка іконопису
8 листопада о 16:00 у галереї мистецтв Будинку 
художника Волинської організації Національної 
спілки художників України відкривається вистав-
ка іконописних пленерів Замлиння-2013 «Святі 
Волині» (Україна) та Новиця-2013 «Мученики й 
отці церкви» (Польща), яку організовує Генераль-
не консульство Республіки Польща в Луцьку з 
Волинською організацією НСХУ.

Волинські фотографи влаштували у закинутому форту «дуже 
страшний» пленер 

Найулюбленіша робота — поштова 

Фольклорному гурту «Намисто» присвоєно 
звання «народного аматорського» 

«Подаруй дитині радість читання!»: 
всеукраїнська акція від «Укрпошти» 

Так говорять про свою роботу начальник відділення поштового зв’язку Гораймівки Маневицького 
району Надія Савчук та листоноші Леся Сосинець і Жанна Оніщук


