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Життя

НЕВТІШНА СТАТИСТИКА 

Кожні соті пологи в Україні 
закінчуються смертю немовляти 

В Україні спостерігається над-
звичайно високий рівень дитя-

чої смертності, заявила перший за-
ступник Адміністрації Президента 
Ірина Акімова. Вона зазначила, що 
нині в Україні рівень смертності 
дітей у віці до 1 року в 2,4 разу ви-
щий, ніж у країнах Євросоюзу.

З її слів, в Україні щорічно на 

20 тисяч збільшується кількість 
дітей-інвалідів. Нині їх близько 2% 
від дитячого населення.

У свою чергу голова парла-
ментського комітету з питань 
охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва 
підтвердила, що Україна є ліде-
ром за рівнем дитячої смертності 
в Європі. «На жаль, щорічно ми 
втрачаємо чотири тисячі дітей у 
віці до року. 1,5 тисячі з них поми-
рають, не доїжджаючи до лікарні, у 
машинах швидкої допомоги. При-
чинами є несвоєчасна медична до-
помога, несвоєчасне звернення до 
лікувальної установи», — сказала 
вона. Крім того, Бахтєєва зазначи-
ла, що в Україні кожні соті пологи 
закінчуються смертю немовляти, а 
більш як 70% пологів минають із 
ускладненнями.

За даними Міністерства юсти-
ції, в 2010 році у віці до 1 року по-
мерли 4564 дитини.

ЗАБАВА 

Невгамовні малюки роз’їжджали 
на креативних колясках

В обласному центрі відбувся 
перший фестиваль-карнавал 

дитячих колясок «Невгамовні 
малюки!». Цей соціальний благо-
дійний масовий захід проходив у 
Центральному парку культури та 
відпочинку ім. Лесі Українки під 
патронатом Луцького міського го-
лови Миколи Романюка.

Організаторами фестивалю ви-
ступили сімейний журнал «Ваше 
весілля», Волинський обласний 
благодійний фонд Миколи Яручи-
ка, арт-студія «Cartel», управління 
культури Луцької міської ради.

Мета заходу — популяризація 
сім’ї як основи благополучного 
майбутнього. Одним із ключових 

завдань родинної імпрези була 
спроба розвинути у батьків і їхніх 
малюків прагнення до творчості та 
реалізації дитячих талантів. 

Головною родзинкою фести-
валю став справжнісінький парад 
цікаво оздоблених дитячих візо-
чків і велосипедів. У рамках про-
екту також відбулися розважальні 
ігри та конкурси для наймолод-
ших учасників, виступи дитячих 
колективів міста й аніматорів, без-
коштовні фотосесії для батьків і 
дітей, конкурс сімейного боді-арту 
та розважальні конкурси для бать-
ків і їхніх малят.

На Волині відгриміла «Рожищенська 
мальованка»

Мінімальний шлюбний вік 
дівчат підвищать
У Верховній Раді зареєстрували проект закону 
«Про внесення змін до Сімейного кодексу 
України», яким пропонується підвищити 
мінімальний шлюбний вік в Україні. Автори 
законопроекту переконані, що з точки зору 
готовності до сімейного життя за критеріями 
фізичної, моральної та соціальної зрілості і 
жінки, і чоловіки повинні мати рівні права, тому 
пропонується встановити однаковий шлюбний 
вік — 18 років (зараз для дівчат — 17).

В Україні можуть зникнути 
підземні води 
Екологи попереджають: якщо Україна не врегулює 
питання несанкціонованого використання підзем-
них вод, то через сто років вони можуть зникнути. 
Такої позиції дотримується голова Всеукраїнської 
екологічної ліги Тетяна Тимочко. «Нині будь-хто може 
створювати свердловини, заплативши гроші. В країні 
не здійснюється контроль за підземними водами», 
— каже вона. Тимочко додала, що нині 4,6 мільйона 
українців отримують питну воду з відхиленням від 
норм.

НОВАЦІЇ 

Селяни продаватимуть курей 
та моркву через Інтернет

Голова Івано-Франківської ОДА 
Михайло Вишиванюк пові-

домив, що сільгоспвиробникам 
Івано-Франківщини запропону-
вали продавати продукти через 
аграрний інтернет-ринок. 

Керівники районів у найближ-
чий час проведуть анкетування 
селян, аби з’ясувати, яку саме ви-
рощену в господарстві продукцію 
вони пропонуватимуть на продаж, 
коли та за якою ціною.

«Наприклад, селянин зареє-
струє в Інтернеті анкету про те, що 
у нього є кури, яйця, морква, кар-
топля чи капуста. І ця анкета по-
трапить у загальний банк даних, із 
яким уже працюватимуть далі», — 
зазначив Вишиванюк.

Відповідно суб’єкти торговель-
них мереж — гуртівні та переробні 
підприємства — також нададуть 
анкети своїх щоденних потреб у 
сировині. Тоді працівники систе-
ми постачання будуть зобов’язані 

в найкоротші терміни та за умови 
мінімальних транспортних затрат 
скерувати продукцію від виробни-
ка до покупця.

«Це буде реальна робота з під-
тримки наших сільгоспвиробни-
ків. Тоді ми матимемо можливість 
брати участь у всіх тендерах і пре-
стижних агроярмарках», — заува-
жив Вишиванюк.

РОЗКОПКИ 

У Луцьку археологи розкопали поселення доби енеоліту

Експедиція ДП «Волинські старо-
житності» завершила досліджен-

ня на багатошаровому поселенні 
доби енеоліту, бронзи, ранньозаліз-
ного віку, давньоруського та пізньо-
середньовічного періоду в Луцьку на 
вулиці Зарічній, де колись розташо-
вувалося село Черчиці. 

Поселення виявили під час про-
ведення наукової археологічної екс-

пертизи на ділянці, відведеній під 
забудову. В науковій літературі ін-
формація про нього не зустрічалася. 

Ділянка, відведена під забудову, 
займає межу багатошарового по-
селення, тому було закладено неве-
ликий розкоп (розмірами 8×6 м) у її 
південно-східній частині.

У ході дослідження виявлено 
одну споруду давньоруського часу 

ХІІ — першої половини ХІІІ сто-
літь, колекцію фрагментів кера-
міки пізньої бронзи — раннього 
залізного віку (зокрема, розвали 
посуду Лужицької культури), дав-
ньоруського часу та пізнього се-
редньовіччя.

Багатошарове поселення, запев-
няють археологи, є перспективним 
для подальших досліджень.

Уже четвертий рік поспіль у селищі 
Дубище Рожищенського району 
проходить Фестиваль зеленого 
туризму. В садибу «Мальованка» 
з’їжджаються гості з різних куточків 
Волині й України. Відвідувачі ли-
шаються задоволені святом, адже 
кожен знаходить собі розвагу до 
душі: чи то спостерігає за народни-
ми умільцями, які майстерно тво-
рять глиняні вироби та плетуть із 
лози на очах відпочиваючих, чи то 
насолоджується співами фольклор-
них колективів, чи бере участь у 
різноманітних конкурсах і розвагах. 
Цьогорічне дійство було не менш 
захоплюючим. Насичена концерт-
на програма, змагання, показові 
виступи бойового гопака, та й, 
зрештою, можливість сфотографу-
ватися з цікавими поціновувачами 
українських традицій не залишили 
байдужих.

Куточок відпочинку «Мальован-
ка» почав діяти шість років тому. 
Одначе велика територія, соснові 
насадження, водойма сприяли тому, 
що у власників садиби Алли та Ві-
ктора Прокопчуків виникла ідея ор-
ганізувати урочисте дійство, справ-
жнє свято, на яке можна приїхати та 
відпочити цілою родиною.

— Такі дійства пам’ятаються 

мені з дитинства. Я сам родом із су-
сіднього села та пригадую, як ми хо-
дили сім’єю на подібні свята. А ор-
ганізовував їх наш голова колгоспу. 
Тепер же я розумію, що людям по-
трібно робити свято, на якому вони 
можуть відчути себе запрошеними, 
де вони не будуть випадковими чи 
небажаними гостями. Ми всіляко 
намагаємося зробити «Мальованку» 
саме таким місцем. Природа сприяє 
цьому. Не приховую, що такі садиби, 
як наша, є досить затратним капі-
таловкладенням. Тож вони мусять 
постійно популяризувати свою ді-
яльність. Крім хорошої кухні, вда-
лого місця розташування, потрібно 
створити ще культурну ауру, яка б 
вабила людей. Ми проводимо цей 
фестиваль уже вчетверте, і я з гор-
дістю можу сказати, що займаюся 
його організацією все менше. Цього-
річне дійство — стовідсоткове тво-
ріння рук моєї дружини. 

Віктор Прокопчук, який до всьо-
го є депутатом обласної ради, каже, 
що раніше існування садиб зводило-
ся винятково до паперової роботи 
та біганини по кабінетах, тепер же 

чиновники самі зацікавлені у про-
веденні фестивалів. Мовляв, керів-
ництво Рожищенського району на-
віть узяло на себе частину клопотів, 
пов’язаних із організацією свята. До 
слова, на ІV Фестиваль зеленого ту-
ризму «Рожищенська мальованка» 
прибули перший заступник голови 
обласної ради Юрій Лобач, який і 
відкрив урочистості, а також голова 
Рожищенської райдержадміністра-
ції Сергій Горбач і голова Рожищен-
ської райради Андрій Музика.

— Основою для приваблення 
туристів не лише до нашої садиби, 
а й загалом на Волинь можуть стати 
якраз подібні фестивалі. Місця для 
комфортного відпочинку, презента-
ція ремесел, фольклор і є тими засо-
бами, які ваблять туристів, — продо-
вжує Віктор Прокопчук. — Сьогодні 
до програм зеленого туризму можна 
прив’язати дуже багато речей, які, 
може, й не будуть центральними для 

бізнесових структур, але стануть до-
поміжними у фінансовому плані у 
веденні як сільськогосподарського 
бізнесу, так і розважального. Наш 
фестиваль щороку росте, розвива-
ється, ми напрацьовуємо досвід, роз-
ширюємо коло спілкування. Цього 
року було дуже багато охочих узяти 
участь у фестивалі, ми фізично не 
могли вмістити усе в один день. 

З упевненістю можна сказати, 
що «Мальованка» стала своєрід-
ним плацдармом для музикантів-
початківців, адже те, що співочі 
колективи, отримавши визнання на 
фестивалі, вважають грамоту одні-
єю зі своїх почесних заслуг, говорить 
багато. Можливо, в перспективі «Ро-
жищенська мальованка» стане не 
просто волинським фестивалем, а й 
солідним змаганням творчих колек-
тивів із усієї України.

До слова, серед запрошених му-
зикантів на фестивалі були етно-
гурти зі Львова, Вінниці, Тернопо-
ля, радував відпочиваючих співом і 
польський гурт «Styrta». 

Родзинкою фестивалю та по-
дарунком від організаторів дійства 
став виступ соліста гурту «ВВ» 
Олега Скрипки. Завдяки своїм ді-
джейським навикам артист змусив 
танцювати під етно-дискотечні 
мелодії найконсервативніших гос-
тей фестивалю. Завершилося свято 
феєрверком. Палкі шанувальники 
етнічної музики мали можливість 
насолоджуватися виступом приїж-
джих груп («Добрі люди», «Смерека» 
та «Настасівські музики») аж до піз-
ньої ночі. 

Протягом усього свята відвідува-
чів розважали художник-шаржист, 
майстер із фейс-арту, клоуни та на-
родні умільці.

Ірина КОСТЮК

Майстер-клас від народного умільця

Учасники фестивалю в очікуванні святкового заїзду

Соліст гурту «ВВ» Олег Скрипка в ролі ді-джея


