
   Минає рік, що відділяє нас від 
трагічних подій під Іловайськом 
у Донецькій області. Сотні укра-
їнських бійців, на жаль, не змогли 
вийти з оточення, серед загиблих є 
волиняни та лучани.

З ініціативи громадських ор-
ганізацій, учасників АТО Луцька 
та Луцького району, за сприяння 
Луцької міської ради та Волинської 
обласної державної адміністрації 
у нашому місті відбулися заходи із 

вшанування пам’яті загиблих під 
Іловайськом.

Вранці 29 серпня у Свято-Тро-
їцькому кафедральному соборі 
відбулася панахида за загиблими, 
яку очолив митрополит Луцький і 
Волинський Михаїл. Помолитися 
за загиблих Героїв прийшли голо-
ва обласної державної адміністрації 
Володимир Гунчик, Луцький місь-
кий голова Микола Романюк, голо-
ва Луцької РДА Ігор Ярмольський, 
голова Луцької районної ради Олек-

сій Гвоздецький, родини учасників 
АТО, представники  громадськості, 
жителі міста та області. Владика Ми-
хаїл у своїй промові зазначив, що ці 
військовослужбовці в числі перших 
стали на захист своєї Вітчизни, коли 
українська армія ще не була добре 
підготовленою, а тому й загинули. 
Він, зокрема, сказав: «Ми усією гро-
мадою глибоко сумуємо та пишає-
мося ними. Але після цих важких 
подій ми стали іншими, згуртовані-
шими». 

Володимир Гунчик подякував 
тим, хто ціною власного життя захи-
щав територіальну цілісність та не-
залежність нашої держави. І разом із 
владикою Михаїлом вручив учасни-
кам АТО та волонтерам медалі «За 
жертовність і любов до України».

Микола Романюк запросив пред-
ставників влади та громадськості 
покласти квіти до фотостенду «Ге-
роям Небесної Сотні та загиблим за 
єдність України». Висловлюючи свої 
співчуття сім’ям загиблих Героїв, 
зазначив, що, на жаль, і досі не зна-
йдено винуватців цієї трагедії, та ви-
словив сподівання, що вона буде до 
кінця розслідувана.

Майже 300 учасників війни на 
сході України з міста Луцька та Во-
линської області цього дня були 
нагороджені нагрудними знаками 
учасника АТО. На завершення театр 
«ГаРмИдЕр» подарував виставу, яка 
відтворює героїчні події, що відбу-
ваються в країні впродовж остан-
нього часу.   
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1 вересня розпочинається но-
вий навчальний рік. Хтось із юних 
лучан цього року вперше сяде за 
шкільні парти, а для когось пер-
ший дзвоник пролунає востаннє. 
Нині батьки активно готуються до 
навчального року, купують шкіль-
ну форму, канцелярське приладдя 
тощо. Проте є категорії грома-
дян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть 
повною мірою придбати все необ-
хідне.

Цьогоріч уже вп’яте за ініці-
ативи міського голови Миколи 
Романюка відбувається благодій-
на акція «Скоро до школи». Вона 
тривала з 5 до 20 серпня 2015 року.

За підтримки Волинського 
обласного благодійного фонду 

«Дитяча місія. Україна», Луцько-
го державного ремонтного заводу 
«Мотор», КП «Освіта» та ТзОВ 
«КСК-ОПТ» першокласники з сі-
мей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, сімей, які 
виховують дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня, та дітей-інвалідів, отримали 
канцелярське приладдя та продук-
тові набори з рук міського голови.

З вітальним словом до при-
сутніх звернувся Луцький міський 
голова Микола Романюк. Він по-
бажав, щоб у діток усе було гаразд, 
навчання в школі подобалося, а 
також, аби вони приносили бать-
кам тільки позитивні емоції, а ще 
— миру на нашій землі.

Життя

Німецький Червоний Хрест 
організував відпочинок 
дітям з Волині

Нещодавно 19 волинських дітей-сиріт, на-
півсиріт, дітей з багатодітних сімей, ді-

тей, батьки яких — учасники та загиблі в АТО, 
на запрошення колег Німецького Червоно-
го Хреста округу Арвайлер м. Бад-Нойєнар-
Арвайлер відпочивали в Освітньому центрі Ні-
мецької асоціації з порятунку життя м. Лємен 
(федеративна земля Рейнланд-Пфальц). 

Радикальна партія Ляшка 
виходить з коаліції
Фракція Радикальної партії оголосила про вихід з 
коаліції. Про це заявив лідер фракції Радикальної партії 
Олег Ляшко. За його словами, партія переходить до 
опозиції. Ляшко підкреслив, що фракція Радикальної 
партії «не бачить за можливе далі перебувати в коаліції, 
яка фактично була знищена вчора руками Президента 
Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які, 
всупереч позиції більшості фракцій коаліції, внесли до 
парламенту питання змін до Конституції — і, як наслі-
док, — смерті на майдані.

У Володимирі-Волинському пройшла благодійна акція «Допоможи 
дітям зібратись до школи»

Волиняни попрощалися з загиблим 
військовослужбовцем Валерієм Янчуком

Цю акцію організували місцеві 
активісти Олена та Андрій Кандиби. 
У ході неї вдалося допомогти мало-
забезпеченим сім’ям підготувати 
дітей до нового навчального року. 
Спільними зусиллями небайдужих 
людей 27 дітей міста та району 
забезпечено одягом, рюкзаками, 
книгами та іншими канцтоварами. 
Мені випала нагода разом з органі-
заторами акції, а також Валентиною 
Борусевич та Андрієм Недбалом 
побувати в таких родинах та пода-
рувати хвилини щастя дітворі. 

— Наша країна переживає не-
легкі часи, і фінансові труднощі за-
чепили багато сімей. Добре, що в 
місті діє організація «Активіст», яка 
допомагає дітям учасників АТО. Але 
є й інші діти, які через певні сімейні 
обставини потребують допомоги, — 
розповідає Олена Кандиба. — Тому 
виникла ідея організувати громаду 
задля хорошої справи. Участь в акції 
мали можливість взяти всі охочі, і не 
йшлося про значні фінансові вкла-
дення. Кілька зошитів, ручок, олів-
ців, можливо, одяг, з якого виросли 
ваші діти, але він ще в хорошому 
стані. Персонально обдзвонили «со-
лідних» підприємців міста, «най-
більш великим» занесли звернення. 
Усі згодилися долучитися. Тільки 
до каси кінотеатру (де знаходився 
пункт збору речей) чомусь ніхто з 
них так і не дійшов. Не страшно, 
що не приєдналися, а прикро, що 
обманули у такій справі. Проте від-
гукнулися інші мешканці міста: під-
приємець Микола Юнак передав 
6 рюкзаків, Валентин Вірковський 
— 1000 гривень, група «вКонтакті» 
«Типовий Володимир» — канцтова-
ри на 1000 гривень, Андрій та Галина 
Недбало — кілька мішків одягу та 
взуття, місцевий осередок «Право-
го сектору» — кілька ящиків книг, 
розмальовок, розвивальних ігор, 
дитячий візок, коника-гойдалку, ор-
ганізація «Активіст» — три рюкзаки, 

6 кепок та 50 пеналів для дітей. Зви-
чайні люди приносили речі в касу 
кінотеатру, були шкільні форми, 
сарафани, взуття, навіть новорічна 
ялинка з прикрасами. А ще хочеть-
ся сказати про людей із Новово-
линська, які передали велику сумку 
речей у відмінному стані. Тож разом 
вдалося зробити добру справу. 

Десь близько десятої в суботу, 
22 серпня, ми вирушили в «круїз» 
по місту та селах, запакувавши бус 
речами. Одразу зазначу, що прізвищ 
тих, кому відвозили допомогу, вка-
зувати не буду з етичних міркувань. 

У першій сім’ї на нас чекали 
троє сестричок, яким Олена Кан-
диба привезла новенькі портфелі та 
шкільне приладдя. Натомість їхня 
мама віддала шкільну форму однієї з 
дівчаток, яка виявилася вже малою, 
але була в хорошому стані. За сло-
вами пані Олени, ця жінка активно 
намагається брати участь у благо-
дійних акціях, які вони проводять. 
Але тепер допомога знадобилася і її 

родині. 
Ще одна мама, яка підійшла з 

сином, до останнього не вірила, що 
отримає допомогу. Бо коли дізнала-
ся про акцію та зателефонувала до 
Олени Кандиби, сказала, що це, на-
певно, якийсь «лохотрон». Тож коли 
пакунки вже тримала в руках, щиро 
дякувала організаторам.

На Островку проживає сім’я з 
п’яти осіб. Голова сімейства більше 
року знаходиться в зоні АТО, воює 
у складі добровольчого батальйо-
ну «Донбас». Чоловік пройшов усі 
«кола пекла» цієї страшної війни, 
вижив під Іловайськом. Дізнавшись 
про цю родину, активісти привезли 
для дітвори шкільне приладдя та 
портфелики. Саме в той час на кіль-
ка днів у відпустку прийшов голова 
сімейства, тож у них було подвійне 
свято. Насамкінець, тим, хто зголо-
сився допомогти і «забув», — щирі 
вітання. І нехай це буде на їхній со-
вісті — обійшлися і без них. 

Жанна МАРКОВСЬКА

Микола Романюк вручив дітям з 
малозабезпечених  родин шкільне 
приладдя

Волинь продемонструє соціальний проект 
на Всеукраїнському конкурсі

Ківерцівський район став 
учасником конкурсу «Найкращі 
соціальні проекти України 2015» з 
проектом «Школа культури та ді-
лового етикету». Загалом цьогоріч 
23 регіони України взяли участь у 
конкурсі. Подано 376 заявок. Згід-
но з офіційними правилами, до 
участі у 2-му етапі допущено 198 
проектів, які наразі виборюють 
право на вихід у наступний етап. 
Лише 30 із них потраплять до 3-го 
етапу, якщо наберуть найбільшу 
кількість голосів. Тому від під-
тримки громади району та області 

залежатиме, якими будуть резуль-
тати голосування.

Щоби віддати голос за соціаль-
ний проект «Школа культури та ді-
лового етикету», який розміщений 
на платформі www.forum.o2.ua, 
потрібно авторизуватися через 
свій профайл у соціальній мережі 
«Фейсбук». Один авторизований 
відвідувач може проголосувати 
лише один раз.

Для можливості виходу в на-
ступний етап конкурсу, проект по-
винен зібрати мінімум 200 голосів.

Пройшов рік від трагедії під 
Іловайськом Донецької області. У 
тому страшному «котлі» загинули 
сотні військовослужбовців. Багато 
з наших захисників й донині не-
ідентифіковані та захоронені як 
невідомі солдати. Частина військо-
вих перебувають у полоні.

І от сьогодні на рідну землю 
привезли тіло Валерія Янчука. 
Він віддав своє життя за Україну в 
боях під Іловайськом у серпні 2014 
року. Тривалий час рідні не могли 

знайти свого сина.
Секретар Луцької міської ради 

Сергій Григоренко, керівник апа-
рату облдержадміністрації Дми-
тро Дубняк, лучани прийшли у 
Свято-Троїцький кафедральний 
собор, щоб віддати шану загибло-
му. Священослужителі відслужи-
ли панахиду.

Після цього Валерія Янчука пе-
ревезли на його малу батьківщину 
в смт Іваничі, де й поховали.

У Луцьку вшановували пам’ять 
Героїв, які загинули під 
Іловайськом


