
«Океан Ельзи» зняв новий 
життєствердний кліп

«Океан Ельзи» представив 
нове відео на оптимістичну 

пісню «Життя починається знов».
Героями кліпу стали люди похи-

лого віку, які, незважаючи ні на що, 
зберігають любов та смак до життя, 
передає «Таблоїд».

За словами Вакарчука, під час 
обговорення йому на думку спала 
класична порівняльна картина того, 
як поводяться люди старшого віку в 
Україні та люди такого ж віку в За-
хідному світі.

«У нас незалежно від соціально-
го статусу, матеріального достатку, 
старші люди почуваються більш 
пригніченими, ніж на Заході, чи, на-
приклад, в Індії, де рівень життя по-
декуди значно нижчий, ніж у нас», 

— зазначив музикант.
«Отже, справа не стільки та не 

тільки в добробуті, матеріальному 
забезпечені, а в більш відкритому, 
щирому ставленні до життя, а також 
у таких базових цінностях, як осо-
биста внутрішня свобода та взаємо-
повага незалежно від віку, статусу та 
поглядів», — додав Вакарчук.

«Цим відео хотілося показати, 
що незалежно від того, як склада-
ються обставини в кожного особис-
то чи в суспільстві в цілому, — є при-
від над чим задуматися, що згадати, 
проаналізувати та немає жодного 
приводу нічого не робити. Адже, на 
мою думку, щасливими стають ті, 
хто за жодних обставин не опускає 
руки», — зауважив Славко.
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28 вересня у Волинському акаде-
мічному обласному українському 
музично-драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка відбулася головна 
патріотична подія року — «Бути 
українцем» у рамках Премії «Люди 
року–2015. Волинь».

Нагороджували людей, які зро-
били вагомий внесок у патріотичне, 
духовне та економічне життя нашо-
го краю та України в цілому.

«Бережи життя. Цінуй мир» — 
таким є девіз цьогорічної події. 

Митрополит Луцький і Волин-
ський Михаїл та губернатор Волині 
вручили нагороди «Герої року» тим 
людям, які ризикували своїм жит-
тям, відстоюючи незалежність та со-
борність земель нашої з вами Бать-
ківщини.

«Героями року» стали: старший 
лейтенант Збройних сил України, 
командир механізованої роти та 
механізованого батальйону, Герой 
України Володимир Гринюк, боєць 
81-ї десантно-штурмової бригади 
Олег Твердохліб, військовий свяще-
ник отець Макарій (Дядюсь), мілі-
ціонер взводу № 1 роти патрульної 
служби міліції особливого призна-
чення «Світязь» Роман Семенюк, мі-
ліціонер взводу № 3 роти патрульної 
служби міліції особливого призна-
чення «Світязь» Ігор Хворостяк, мі-
ліціонер взводу № 2 роти патрульної 
служби міліції особливого призна-
чення «Світязь» Микола Мельник, 
міліціонер взводу № 2 роти патруль-
ної служби міліції особливого при-
значення «Світязь» Олег Булатов, 
екіпаж танку Т-64: Андрій Мудрик, 
Микола Тишик та Олександр Пугач.

Отож, перемогу здобули:
Волонтери року — Костянтин 

Зінкевич, Сергій Балицький.
Будівельна компанія року — 

ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536». 
Генеральний директор ПАТ «Луць-

ксантехмонтаж № 536» Ігор Чорну-
ха.

Бізнесмен року — голова на-
глядової ради ТзОВ «Торговий дім 
«Аванта», власник компанії «Євро-
холдинг» Сергій Голіков.

Господарник року — сільський 
голова села Підгайці Луцького райо-
ну Юрій Семенюк.

Правоохоронець року — на-
чальник управління Міністерства 
внутрішніх справ у області, генерал-
майор міліції Петро Шпига.

Міський голова року — міський 
голова міста Нововолинськ Віктор 
Сапожніков.

Товаровиробник року — дирек-
тор ТОВ «Волинь-Кальвіс» Анатолій 
Понікарчук.

Підприємець року — Людмила 
Гупало та Юрій Гупало.

Лідер галузі сільського госпо-
дарства — директор СГ ТзОВ «Ро-
дючість-Агро» Володимир Шегедин.

Продукт року — ТМ «Дмитрук», 
ТМ «Дмитрук. Гриль», ТМ «Всево-
лодівка», засновник та генеральний 
директор Олег Дмитрук.

Аграрій року — заступник го-
лови Ради сільгосппідприємств об-
ласті, член Ради Аграрного союзу 
України, директор сільськогоспо-
дарського товариства з обмеженою 
відповідальністю «Лище» Луцького 
району Святослав Карбовський.

Професіонал року — керівник 
ремонтно-будівельного підприєм-
ства «ПІК» Олександр Антипенков.

Добрі справи року — автор роз-
робки методики вивчення англій-
ської мови для дітей із синдромом 
Дауна, керівник «Академії Успіху 
Джоніка» Євгенія Нашутинська.

Ресторатор року — керівники 
мережі ресторанів «Базилік» Ігор 
Дудінський та Василь Киричук.

Лідер продажів року — ТМ «За-
біяка», директор Олександр Хвещук.

Нове ім’я року — керівник із 

розвитку компанії NK Group у захід-
ному регіоні Наталія Паньків.

Відкриття року — Луцький міс-
цевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, керів-
ник Олена Черьомуха.

Ріелтор року — керівник служби 
нерухомості «Фортеця» Ольга Допо-
люк.

Ювелір року — власник магази-
ну-майстерні «ВАШ Ювелір» Віктор 
Шеремета.

Шоумен року — Сергій Скули-
нець.

Юна гордість року — Дар’я 
Остапук.

Стиліст року — Олена Бенько.
Перевізник року — керівник 

транспортної компанії «Транс-
Атлас» Анатолій Прилуцький.

Дипломат року — керівник між-
народного проекту культурно-про-
фесійних обмінів Володимир Пав-
лік.

Меценат року — директор ме-
режі магазинів побутової техніки 
«Софт Лайн» Раїса Клименко.

Бізнес-леді року — власниця 
ресторації «Маєток «Золота Леген-
да» Людмила Бойко.

Юрист року — юристи громад-
ської приймальні безоплатної пра-
вової допомоги Вікторія Доманська, 
Любов Карпюк, Олена Сидун.

Науковець року — керівник 
центру CHRISTINA KHVOROST 
HEALTH ACADEMY Христина Хво-
рост.

Настя Каменських дивом 
вижила в аварії
Як розповів колега співачки Потап, на самому 
початку кар’єри Настя дивом не загинула, 
передає «Сегодня». «Напередодні зйомок 
першого нашого кліпу Настя потрапила в 
страшну аварію: склом їй розрізало голову, 
поранило ногу... Хлопець Насті, з яким вона 
зустрічалася тоді, вилетів з вікна. А його бать-
ки, які також були в машині, загинули. Це була 
страшна аварія — Настя тоді дивом залиши-
лася живою», — розговорився Потап.  

Луцьк представив туристичний потенціал 
на польському фестивалі в Замості — 
«Смаки міста – 2015»

Лідер «Другої Ріки» йде з 
українського серіалу
Лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин 
хоче піти з серіалу «Олекса Довбуш». При-
чиною такого рішення є відсутність фінан-
сування. Про це співак розповів у програмі 
«Мінкульт». Харчишин зізнався, що режи-
сер та продюсер серіалу відзняв так званий 
тизер для того, щоб привабити потенційних 
інвесторів з українських телеканалів. Втім, 
наразі грошей на повноцінний телефільм 
ще й досі не знайшлося.

У Луцьку обрали «Людей року»

27 вересня Луцьк представив 
туристичний потенціал та 

частував традиційною волин-
ською кухнею на фестивалі «Сма-
ки міста — 2015» в м. Замость (Рес-
публіка Польща).

Луцька делегація в складі на-
чальника управління туризму та 
промоції міста Наталії Бунди, на-
чальника відділу розвитку туриз-
му Катерини Теліпської, начальни-
ка відділу в справах сім’ї та молоді 
Олексія Веремійчика, голови Брат-
ства бджолярів Землі Волинської 
«Ройовий стан» Володимира Дми-
трука, голови громадської спілки 
«Рукотвори Волині» Валерія Ле-
нартовича знайомили всіх охочих 
із туристичними можливостями 
нашого міста.

Луцький стенд користувався 
неабиякою популярністю. Гості 
фестивалю цікавилися визначни-
ми місцями нашого міста, а також 
розпитували про події та заходи, 
на які можна приїхати з сім’єю на 
вихідні.

А ще наш стенд не оминали, бо 
тут частували справжнім унікаль-

ним волинським медовим кулішем, 
українськими варениками та кня-
зівським диво-медом. А на згадку 
про наше місто відвідувачі фести-
валю могли придбати автентичні 
волинські сувеніри.


