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Спілка ветеранів Афганістану 
пропонує створити волинський 
афганський «Айдар» 
Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик звер-
нувся з проханням до Президента України розглянути 
пропозицію Волинської обласної організації української 
Спілки ветеранів Афганістану про створення на базі 
афганської роти добровольчого батальйону «Айдар» 
окремого афганського батальйону. Ймовірно, що нове 
формування підпорядковуватиметься напряму Мініс-
терству оборони України. 

Музей продемонстрував 
таланти людей із обмеженими 
можливостями 
1 грудня у Волинському краєзнавчому музеї від-
бувся творчий вечір «А я іду крізь біль — у життя! До 
світла». В конференц-залі розгорнуто виставку робіт 
людей із обмеженими можливостями. Представлено 
вироби діток із синдромом Дауна, учасників гуртка 
флористики при обласному центрі інвалідів зору, а 
також роботи учасників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС. 

Другий тур ліги КВН «Волинь» відбувся 
у Луцьку 

Волинський поет-пісняр написав реквієм 
пам’яті героїв Небесної сотні 

Волинські активісти вирушили у тижневий автопробіг Європою 

У Луцьку пройшов фестиваль-конкурс двійнят і близнят 

27 листопада на базі Палацу 
учнівської молоді відбувся 

перший міський фестиваль-конкурс 
двійнят і близнят «Схожі на всіх і не 
схожі ні на кого». Автор ідеї — керів-
ник вокальної студії Центру культу-
ри та дозвілля Східноєвропейського 
національного університету імені 
Лесі Українки, композитор-викона-
вець Сергій Скулинець. Учасниками 
заходу були 14 пар двійнят і близнят 
— учнів загальноосвітніх та поза-
шкільних навчальних закладів міста 
Луцька, які продемонстрували свою 

творчість у жанрах сценічного мис-
тецтва (вокальний, хореографічний, 
художнє та авторське виконання, 
музичне виконання, спортивний на-
прям із елементами акробатики). 

А поки журі підбивало підсумки, 
на сцені виступали дорослі близню-
ки: Світлана Вишинська та Людми-
ла Пекарська (музичне виконання), 
керівники гуртків Луцького палацу 
учнівської молоді Владислав і Роман 
Скулинці (хореографія), керівники 
хореографічних гуртків ДНЗ і ведучі 
цього чудового дійства. 

У суботу, 29 листопада, о 6 ранку 
активісти Самооборони Май-

дану Волині та волонтери виїхали 
у тижневий автопробіг «Допоможи 
Україні — врятуй Європу». 

Цього разу активісти, крім Поль-
щі та Німеччини, додали до свого 
маршруту ще три країни: Австрію, 
Чехію та Словаччину. 

Нагадаємо, що минулого авто-
пробігу самооборонівці відвідали 
міста Польщі та Німеччини. Згодом 
прозвітували за всі отримані від єв-
ропейців кошти і речі. 

Мета заходу — привернути ува-
гу європейців до проблем в Україні, 
знайти можливості для допомоги 
постраждалим і налагодити співп-
рацю з українськими та міжнарод-
ними організаціями в питаннях на-
дання інформаційної та благодійної 
допомоги. 

Три автомобілі рухаються за 
маршрутом: Луцьк — Краків — 
Братислава — Відень — Мюнхен 
— Франкфурт — Прага — Вроцлав 
— Луцьк. У кожному з перерахова-
них міст волонтери планують про-
вести публічну зустріч із місцевим 
активом (у форматі круглого столу, 
прес-конференції тощо), органі-
зувати на центральній площі збір 
коштів на допомогу українцям, які 

постраждали від воєнних дій, та ак-
цію-перформанс, а також розповсю-
дити буклет із інформацією про стан 
справ в Україні. Позиція учасників 
проекту озвучена не від імені полі-
тиків чи бізнесменів, а від простих 
волонтерів, активістів, очевидців та 
учасників подій. 

Головними завданнями, які ор-
ганізатори ставлять перед собою, є: 
інформування європейської спіль-

ноти про актуальне життя і про-
блеми українців, реалії військових 
дій та ситуацію, яка триває на Сході; 
збір благодійних коштів на потреби 
українців, які постраждали від ро-
сійсько-путінської агресії. 

Доцільність проведення цього 
автопробігу обумовлена трагічною 
ситуацією, що склалася на Сході 
України та дестабілізує життя у всій 
державі та за її межами. 

Друга гра сезону Всеукраїнської 
ліги КВН «Волинь» відбулася 

29 листопада у Палаці учнівської 
молоді Луцька. Заслужену перемогу 
здобула команда з Вінниці «БезНа». 

В другому турі змагалися вісім 
команд із Тернополя, Луцька, Рів-
ного, Вінниці, Львова. 

Під час гри учасники пору-
шували найбільш актуальні зараз 
теми, були жарти і на злобу дня. 
Зокрема, про російську гуманітар-
ну допомогу, коли «джипіесом» 
для водія був Янукович. Було і про 
бойкот товарів із РФ, коли батько 
сварив сина не так за те, що курить, 
а що цигарки мають штрих-код 
«46…». 

Не байдужа КВНщикам тема 
курсу долара. Вони поставили 
мініатюру «Зустріч гривні й до-
лара». «Чому вас 16? Може, один 
на один?» — відреагував «долар», 
коли до нього вийшов гривневий 
натовп. «Добре, що ми не в Росії 
граємо — довелося б 48 людей на 
сцену виводити», — жартували 
хлопці. 

Під час розминки член журі, 
заступник міського голови Тарас 
Яковлев поцікавився, що має бути 
зображено на купюрі номіналом 
1000 гривень. «Оптимістичний ва-
ріант — сто доларів», — прозвуча-
ла відповідь. 

Згадали вже і про забутий усі-
ма флешмоб «Айс бакет челендж». 
Один із учасників команди «Жи-
гулі» вилив відро води на себе і 
запропонував те ж саме зробити 
ведучому Андрію Зубенку. Той ви-
клик прийняв. 

Зазначимо, що серед глядачів 
були військовослужбовці, які нині 
перебувають на лікуванні у луць-
кому шпиталі. На завершення гри 
вони вийшли на сцену і весь зал 
їм аплодував стоячи. Окрім того, 
вінничанин із «БезНи» в якості 
подарунка від команди співав піс-

ню-подяку тим, хто захищає нашу 
Вітчизну. 

Глядачі також мали можли-
вість зробити добру справу – по-
жертвувати кошти у скриньки, що 
носили волонтери. Вони ж будуть 
витрачені на закупівлю амуніції 
для військових у зоні АТО.

«Вже сьомий сезон КВН про-
водиться у Луцьку. Зараз відбу-
вається своєрідна зміна поколінь 
і на одній сцені разом із досвід-
ченими колективами починають 
молоді команди», — коментує гру 
голова молодіжної організації «Во-
линська асоціація КВН» Валерій 
Пельц. 

«Приємно, що на гру завітали 
хлопці з військового госпіталю. Я 
сподіваюся, що гра стала для них 
хоча б невеликою розрадою», — 
додає він. 

Зустріч гривні та долара

Ведучий Андрій Зубенко прийняв 
виклик «Айс бакет челендж»

Ініціатором доброчинного вечора 
стала голова районної ради Ольга 
Черен. 

Як завжди, а такий захід у районі 
проводять щорічно, активну участь 
у вечорі взяли чільники місцевих 
установ і організацій, керівники аг-
роформувань, підприємці, просто 
небайдужі. Завітав на гостину і го-
лова обласної держадміністрації Во-
лодимир Гунчик. Судячи з того, що 
прийшов він сюди, як казав, лише на 
годинку, а пробув значно більше, ве-
чір йому сподобався. До речі, це теж 
традиція: запрошувати на благодій-
ний захід знаних у краї людей. 

Учасникам доброчинного вечо-
ра була запропонована цікава про-
грама, зокрема й аукціон. Ціни на 
торгах засвідчили азартність і ще-
дрість їх учасників. Так, виготовлена 
зі смачно замаринованого сала книга 
при початковій ціні 70 гривень була 
продана за 1100, а «ставки» на м’ясні 
копченості від підприємця Валерія 
Бранюка зросли з 200 до 1200 гри-
вень. Продавалися також живе по-
рося від фермерського господарства 
«Аміла», папуга з кліткою, машина 
дров… Вихованці Турійського  бу-
динку  дитячої  творчості запропо-
нували на аукціон власні витвори. 
Свій внесок у справу благодійництва 
зробила й мама  учасника  АТО  Сер-
гія Хомича Світлана Олександрівна, 
яка власноруч виготовила ікону Бо-
жої Матері й образ Христа Спасите-
ля. 

Слід відзначити й аматорів сце-
ни району, які подарували благодій-
никам прекрасний концерт. До акції 
долучилася також молодь села Сви-
нарин, передавши для бійців АТО 
дві тисячі гривень. 

Усі доброчинні внески та виру-
чені від аукціону кошти підуть на 
потреби української армії. Зокрема, 
на прохання присутнього на вечорі 
командира 14-ї окремої механізова-
ної бригади підполковника Олексан-
дра Жакуна будуть придбані запасні 
частини до автомобілів КамАЗ. Як 
сказала наступного дня Ольга Че-
рен, вона вже віднайшла їх за досить 

низькими цінами. Так само за цільо-
вим призначенням буде використа-
на й решта грошей. 

Зазначимо, за зібрані на двох 
попередніх аукціонах кошти було 
відремонтовано дитячу музичну 
школу в Турійську і дитяче відді-
лення центральної лікарні. Але це 
було ще в мирні часи. Ситуація ж у 
державі змусила турійчан поміняти 
пріоритети. Тепер вони хочуть, аби 
на Донеччині та Луганщині швидше 
запанував мир. Останній благодій-
ний вечір, до речі, був найщедрішим 
на внески. 

Микола ЯКИМЕНКО 

Один із лотів аукціону знайшов свого господаря

У Турійську збирали гроші 
для військових 
Для потреб учасників АТО зібрали майже 68 тисяч гривень 

До редакції «Відомостей» звер-
нувся наш постійний читач 

лучанин Павло Ткачук. Він про-
сить на сторінках нашої газети 
опублікувати його поетичний 
твір «Хорал-реквієм пам’яті ге-
роїв Небесної сотні», який на-
родився у волинського поета-
пісняра ще минулого року після 
трагічних подій на Майдані. У 
поетичному доробку Павла Кін-
дратовича уже назбиралося до-
сить творів, щоб видати збірку, 
однак усе впирається в кошти, 
і поки що він не має такої мож-
ливості. Але поет-пісняр споді-
вається, що після того, як його 
реквієм прочитають зі сторінок 
газети, йому вдасться зустріти 
людей, які допоможуть покласти 
слова на музику та записати ауді-
оверсію цього твору. 

По нашій Вкраїні, неначе козацькі кургани 
Полеглих в боях, могили їх височать 
Полеглих в боях, полеглих в боях на 
Майдані 
Небесної сотні героїв, що вічно в них 
сплять. 

Але герої, Вкраїно, твої не вмирають —
В серцях вони наших будуть, будуть 
завжди. 
Вони віддали життя свої молодії, 
Нас захистили в годину важкої біди. 

Пішли назавжди, пішли твої, Україно, 
Пішли назавжди твої патріоти сини. 
А жити, а жити, а жити так їм хоті-
лось, 
Всміхатись до сонця й любити Вкраїну, 
як ми. 

Та пам’ять про вас, пам’ять про вас не 
загине, 
І слави повік незборима свіча не згаса, 
Як ви полягли за волю неньки Вкраїни, 
За жовті лани, за блакитні її небеса. 


