
На Волині ще одна дитина-си-
рота отримала власне житло. 

У селі Красна Воля Любомльсько-
го району за кошти районного 
бюджету придбали будинок для 
Альони Філіпової. Ключі від но-
вого помешкання їй вручили Упо-
вноважений Президента України 
з прав дитини Юрій Павленко та 
голова Волинської облдержадміні-
страції Борис Клімчук. 

Окрім Альони, в будинку та-
кож житиме її рідний брат Мико-
ла, коли досягне повноліття. Зараз 
дівчина закінчує навчання в Лю-
бомльському ліцеї за спеціальніс-
тю «Кухар». У майбутньому хоче 
працювати за фахом, тому місцева 
влада вже підшукує для неї робоче 
місце. Адже, як повідомив Юрій 
Павленко, таке завдання перед ке-
рівниками регіонів поставив Пре-

зидент України. 
Для потреб новосельців за ко-

шти благодійників закуплено хо-
лодильник, пральну машину, теле-
візор і мікрохвильову піч. 

У Луцьку, в галереї мистецтв 
Волинської організації Наці-

ональної спілки художників, від-
крилася виставка ікон, які було 
створено під час міжнародних 
пленерів у Замлинні (волинське 
село недалеко від українсько-поль-
ського кордону) та в селі Новиця 
(Польща). 

— Ми ставимо собі за мету 
вдосконалення спільної творчої 
праці митців із Польщі й України, 
ведення духовного діалогу між ху-
дожниками, які сповідують як за-
хідне, так і східне християнство, 
— розповів голова Волинської 
організації національної спілки 
художників України Володимир 
Марчук. 

На урочисте відкриття ви-
ставки прибули представники 
духовенства, влади, Генерального 
консульства Республіки Польща у 
Луцьку. До присутніх із вітальним 
словом звернулася Генеральний 

консул Беата Бживчи. Вона наго-
лосила, що міжнародні пленери, 
результатом яких стала ця вистав-
ка, — один із найбільших заходів, 
які патронує консулат. 

Генеральний вікарій Луцької 
дієцезії РКЦ Ян Бурас зауважив, 
що такі виставки зближують укра-
їнський і польський народи. 

— Цього року ми відзначали 
смутну дату — 70-у річницю Во-
линської трагедії, — сказав пан Ян 
Бурас. — Але тут ось ця виставка і 
пленер показують, що ця земля не 
тільки скраплена кров’ю — на ній 
також ростуть і квіти. «Святі Во-
линської землі» зблизили нас, щоб 
ми один одного більше пізнали, ми 
ж браття та сестри. 

Варто зауважити, що міжна-
родні пленери іконопису на Волині 
відбуваються вже протягом трьох 
років. 

Людмила ШИШКО 

Днями у Луцьку гостювала епа-
тажна співачка, письменниця і 
телеведуча Ірена Карпа. Щоправда, 
завітала вона до нас не з концер-
том і навіть не для презентації 
книги. На Волині Карпа зустрілась 
із матусями в рамках проекту «На-
Живо» від порталу «Луцьк-мама». 
Ірена, маючи двох донечок, розпо-
віла про свої секрети їх виховання, 
від яких у педантичних та ідеальних 
мам, певно, волосся стало б дибки. 

Ірена розповіла, що свого часу 
вона зовсім не хотіла мати дітей і 
планувала всиновити трьох непаль-
ців і двох конголезців. Але нині вона 
— мама двох донечок: трирічної Ко-
рени та дворічної Кайлаш. Незважа-
ючи на зовсім ніжний вік дівчаток, 
непосидюча мама вже встигла пока-
зати своїм дітлахам різні закапелки 
світу, навчила їх жити у наметі, ви-
гукувати на вершині гори захоплене 
«Яка кяся!» («Яка краса!», якщо «до-
рослою» мовою. — Авт.) і дала від-
чути, що таке справжня Індія. 

Все це не могло не вилитись у 
низку історій, над якими нині пра-
цює Карпа, впорядковуючи їх. Пись-
менниця розповіла, що книга мати-
ме форму абетки, в котрій на кожну 

літеру буде нова розповідь. 
Ірена відома своєю любов’ю до 

Індії. За її словами, там їй довелося 
побувати разів зо п’ять і вона пере-
конана, що Індія насправді дуже 
близько. Тож не дивно, що минулого 
року, взявши своїх доньок, знову ви-
рушила до цієї строкатої країни. 

Карпа додала, що Індія буває до-
сить різною. Є такі штати, де дика 
антисанітарія і куди з дітьми краще 
не їхати. А є цілком пристойні місця. 
Одним із таких вона назвала штат 
Керала, де при владі перебувають 
комуністи, які дбають про чистоту 
міст і освіченість населення. 

— Мені хотілося довести, що я 
це можу, ми це пройдемо. Я плану-
вала, що ми приїдемо і сидітимемо 
на пляжі, як це роблять інші... Та не 
вийшло. Сталася така річ, яка зму-
сила поміняти нас п’ять місць про-
живання за місяць. Ми їздили потя-
гом, велорикшею, звичайним таксі, 
плавали на поромі, переміщались на 
верблюді та на слонах. Це все я одна 
з двома дітьми, без няні, без чолові-
ка. В Києві у мене так не виходить, а 
на виїзді вмикаються якісь додаткові 
механізми, — ділиться Ірена. 

Попри все, поїздку вона вважає 
вдалою. Каже, справлятись допома-
гало те, що вона не є невротичною 
мамцею, котра скрізь бачить мікро-
би та боїться їх. 

— Я ніколи не смикаюсь і не 
намагаюся перешкодити якимось 
природним процесам. Звісно, було 
трохи страшно, коли діти хлебтали 
воду на вулиці з-під крана, коли я 
відійшла, — розказує зіркова мату-
ся. — В Індії вони постійно гладили 
тутешніх тварин. Але я дивлюся: на 
собаці лишаю немає, місцеві гладять 
— окей, значить, і їм можна. Концеп-
ція у мене проста: все, що роблять 
місцеві люди, після двох тижнів 
адаптації можемо робити і ми. 

Письменниця переконана, що 
постійно пити пігулки в Індії, щоб 
вберегти себе від якихось інфекцій, 
— марна справа, бо так буде більше 
шкоди. А для прикладу розповіла, 
що її подруга в Індії свою дитину 
постійно годувала таблетками і тру-
силася над нею. В результаті маля 
ледь не щодня мало підвищену тем-
пературу. Карпа повідала, що, всупе-
реч нашим уявленням, в Індії добре 
розвинена медицина, там нема черг і 
хабарів, натомість є новітнє медичне 
обладнання та дуже дешеві ліки. 

Повертаючись із Індії в літа-
ку, Ірена Карпа познайомилась із 
ще більш шаленою мамою, як сама. 

Письменниця повідала, що дівчина 
на сьомому місяці вагітності полеті-
ла в Гоа, щоб народити там. Хоча й 
сама Карпа жодну зі своїх донечок не 
народжувала в Україні. 

— Дівчата, які планують стати 
мамами, перетворіть своє дітонаро-
дження у мандрівку! Так зробила і я, 
першу дитину народивши в Берліні, 
а другу — в Барселоні, — розповідає 
літераторка. 

Причому за два тижні до наро-
дження Кайї Ірена жила в наметі й 
мандрувала горами в Ліхтенштейні. 
Письменниця переконує, що робила 
це не для того, аби довести комусь, 
яка крута, а лише тому, що це її звич-
ний спосіб життя. Тож і всіх майбут-
ніх матусь закликає поводитися саме 
так, не перетворювати вагітність на 
щось надзвичайне, а продовжувати 
жити у гармонії з собою. Крім того, 
Карпа переконана, що діти вчаться 
радіти життю від батьків, тож мама 
не повинна повністю жертвувати 
собою заради дітей, бо ті відчувати-
муть, що вона нещасна. 

— Важливо пам’ятати, що ваші 
діти заслуговують на щасливу маму 
чи щасливого тата. Тому в будь-
якому разі ви повинні дбати про 
себе, щоб вони не дивилися щодня 
на якусь засмикану жінку, яка по-
стійно казатиме: «Я ж тобі все життя 
віддала, всім пожертвувала, а ти — 
невдячна скотина...», — каже Ірена. 

Ольга УРИНА 

Родина Овчиннікових просить 
небайдужих людей допомогти у 

зборі коштів на лікування їхнього 
синочка Дмитра. При народженні 
дитині було встановлено діагноз 
— «стеноз пієлоуретрального сег-
мента, гідронефроз». Українські 
медики не дають шансів на поря-
тунок, однак операцію погодилися 
виконати лікарі Дебреценського 
університету (Угорщина). Для цьо-
го необхідно 60 тисяч гривень. На 

жаль, родина таких коштів не має, 
тому вони змушені звернутися по 
допомогу до небайдужих грома-
дян. 

Надати допомогу можна 
таким чином: 
Отримувач: 
Овчиннікова Аліна Василівна 
Номер карти: 4627 0812 0725 6855 
КБ «Приватбанк»
Телефон: +38 095 221 22 11
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Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту 

Для бібліотек купили невідомих 
книжок на 11 мільйонів 
Національна парламентська бібліотека України закупи-
ла книг на суму 10,96 млн грн для поповнення фондів 
публічних бібліотек України. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель», пише портал «Наші 
гроші». У переліку є книги, брошури, рекламні проспек-
ти, дитячі книжки, енциклопедії і словники. Однак назви 
самих видань не оприлюднені. Замовлено книги близько 
сорока найменувань за ціною від 11,50 до 75,00 грн за 
примірник накладом від 300 до 16000 тис. екземплярів. 
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За дорученням віце-прем’єр-
міністра України Олександра 
Вілкула сформовано єдиний уніфі-
кований перелік адміністративних 
послуг, що включає 30 позицій 
для надання засобами поштового 
зв’язку, який є обов’язковим для 
впровадження в усіх відділеннях 
УДППЗ «Укрпошта». 

З-поміж них — послуги департа-
менту соціального захисту населен-
ня облдержадміністрації, зокрема: 
призначення житлових субсидій для 
відшкодування на оплату житлово-
комунальних послуг; встановлення 
статусу ветерана праці, дитини ві-
йни, батьків і дитини з багатодітної 
сім’ї та видача відповідних посвід-
чень; призначення державної соці-
альної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям тощо. 

Нові послуги також будуть дуже 
корисними для осіб, що планують 
розпочати підприємницьку діяль-
ність, уже провадять її або хочуть 
припинити таку діяльність. У рам-

ках проекту існує можливість від-
правлення й отримання документів, 
необхідних для послуг Державної 
реєстраційної служби України, се-
ред яких: державна реєстрація фі-
зичної особи, яка має намір стати 
підприємцем; державна реєстрація 
юридичної особи; державна реє-
страція змін до установчих докумен-
тів юридичної особи; видача довідки 
з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб і фізичних осіб — під-
приємців; державна реєстрація 
припинення підприємницької ді-
яльності фізичною особою — під-
приємцем; інші послуги Реєстрацій-
ної служби. 

Для документального підтвер-
дження співпраці керівники Волин-
ської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 
та Реєстраційної служби Головно-
го управління юстиції 28 жовтня 
2013 року підписали регламент. Під 
час підписання регламенту директор 
Волинської дирекції «Укрпошти» 
Ярослав Федорович Кравчук зазна-
чив: «Важливо, що споживач змо-

же отримати необхідний документ 
швидко, комфортно і без черг. У 
рамках цього проекту за бажанням 
клієнта до нього додому може при-
йти листоноша та прийняти пошто-
ве відправлення з заявою та пакетом 
необхідних документів, а потім до-
ставити додому лист із відповіддю». 

За нетривалий час існування 
проекту «Адміністративні послуги: 
спрощений доступ через пошту» 
Волинською дирекцією задіяні всі 
відділення поштового зв’язку, впро-
ваджено всі послуги з Єдиного уні-
фікованого переліку адміністра-
тивних послуг, реалізовано понад 
450 адміністративних послуг. 

Шановні клієнти! Ви зможете 
отримати такий необхідний Вам до-
кумент швидко, комфортно та без 
черг! Знайте, що поштові праців-
ники завжди з радістю чекають Вас 
у відділеннях поштового зв’язку, а 
листоноші невтомно крокують до 
Ваших домівок. 

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

На Новий рік перекупники 
продаватимуть квитки 
на потяги вдвічі дорожче 
На «Укрзалізниці» готуються до новорічного 
ажіотажу. Передбачають, що ціна квитків зросте 
не надто — від 10%. Але перекупники радіють 
більше — свої квитки, які вони завбачливо 
викуплять із залізничних кас, продаватимуть 
утридорога. За їхніми словами, новорічні свята 
набагато прибутковіші, ніж літній сезон. 

У Луцьку відкрилася виставка іконопису Ірена КАРПА: 

На Волині ще одна дитина-сирота 
отримала власне житло 

Крик про допомогу!!! 

Ірена Карпа роздає автографи

Перетворіть своє дітонародження 
у мандрівку! 


