
Унікального спеціаліста, медика, 
який надає допомогу в робочий 
час, а на дозвіллі умисно спричи-
няє людині травми, можна знайти 
у Володимир-Волинській лікарні. 
Можливо припустити, що у такий 
дикий спосіб працівник забезпечує 
себе роботою, але лікар сімейної 
медицини Інна С. ударила жінку по 
голові пляшкою з-під горілки через 
банальні ревнощі. 

Мешканця Нововолинська Лео-
ніда Ш. з його дружиною Оксаною 
спільний знайомий запросив від-
значити День святого Валентина в 
одному з кабінетів тамтешньої бу-
дівельної фірми «Конкурент». Теле-
фоном наголосив Леоніду, аби той не 
барився, мовляв, компанія зібрала-
ся, стіл накритий. Оксані звернути 
б увагу на символічне попереджен-
ня «зверху» — доволі «промовисту» 
назву фірми, але у доленосні знаки 
жінка не вірила, робочий день закін-
чився, а романтичне свято обіцяло 
приємний вечір, тому, прихопивши 
в магазині пляшку та цукерки, пара 
поспішила прийняти запрошення. 

Тим часом в офісі свято набуло 
розпалу. З-за стола, вставленого ал-
когольними напоями до смаку, но-
воприбулих гостей радо вітав їхній 
знайомий, працівник «Конкурен-
та», міцно потис Леоніду руку і сам 
власник підприємства. Щоправда, 
враження теплої зустрічі було швид-
ко зіпсоване Інною, котра з сестрою 
теж відзначала День закоханих. 
Сп’янілі жінки не стримувалися у 
висловлюваннях, особливої радості 
від появи нових людей у компанії 
теж не відчули. 

Оксана пропустила повз вуха 
перші матюки на свою адресу, стри-
мано привіталася, знаючи, що у їх-
нього знайомого часто хворіє син, 
поцікавилася здоров’ям дитини, пе-
редала малому гостинця — шоколад. 

Чи то жіноча ввічливість, чи 
факт передавання солодощів Інну 
обурили до краю. Ймовірно, та мала 
свої плани на чоловіка, а в сторон-
ній турботливості побачила власне 
інтимне життя вже зруйнованим. 
Не соромлячись присутніх, вона ви-
лила на Оксану потік брудної лайки. 
Намагаючись уникнути більшого 

інциденту, Оксанин чоловік наказав 
дружині негайно збиратися додому. 
Поки вибачалися перед ним товари-
ші, Леонід раптом позаду себе почув 
звук розбитого скла. Повернувся 
і побачив, як його дружина падає 
навзнак, під головою її швидко роз-
повзається темна пляма, а над тим, 
спостерігаючи, стоїть Інна, тримаю-
чи в руках горловину пляшки. 

В нестямі кинувся до жінки, та 
лежала без свідомості, її рот був міц-
но зціплений, між волосся в рану за-
бились уламки скла. Руками взявся 
вигрібати осколки, на які головою 
впала Оксана, увесь час повторював, 
щоб хтось негайно викликав «швид-
ку». Медичну допомогу довелося 
чекати майже півгодини, на щастя, 
постраждала сама прийшла до тями. 
Опираючись на чоловікову руку, не 
дочекавшись професійної допомоги, 
навіть дійшла до стоянки таксі. Але 
й там було порожньо. Добре, що аж 
після повторного виклику спецавто-
мобіля вона таки потрапила у при-
ймальне відділення міської лікарні. 

Первинний діагноз, окрім оса-
дження волосяної частини голови, 
в переліку мав і струс головного 
мозку. Згодом судово-медичний екс-

перт, оцінюючи травму, кваліфіку-
вав її як легке тілесне ушкодження: 
забій м’яких тканин у тім’яній ділян-
ці та два садна там же. Однак Оксана 
перенесла тривале лікування, а під 
час додаткового обстеження в Луць-
ку лікарі виявили у жінки пухлину й 
підтвердили, що та виникла внаслі-
док отриманої гематоми. Більше ніж 
через рік постраждала продовжує 
відчувати постійне погіршання ста-
ну здоров’я, через що мусила звіль-
нитися з роботи. 

Попри це, Нововолинський місь-
кий суд оцінив моральні, фізичні 
страждання і витрати на лікування 
всього у 3 тисячі 800 гривень. Саме 
на таку суму оштрафовано медика-
злочинця. Апеляційний суд із рі-
шенням першої інстанції погодився, 
вважаючи цього достатнім для її ви-
правлення та попередження вчинен-
ня нових правопорушень. 

Ревнивий медик продовжує 
практикувати в сімейній медицині, 
втім, одруженим чоловікам, напев-
но, слід утриматися від візиту до лі-
карки. А раптом пані доктор розгле-
дить у хворому не тільки пацієнта... 

Кристина ПАВЛЮК 
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У Луцьку відбувся 
благодійний концерт задля 
підтримки військових 
У вівторок на Театральному майдані Луцька 
відбувся благодійний концерт із участю творчих 
колективів, окремих виконавців і митців задля 
підтримки українських військових, які беруть 
участь в антитерористичній операції на сході 
країни. 

Столична влада хоче 
прибрати з Майдану 
ялинку 
Київська міська державна адміністрація має 
намір демонтувати каркас новорічної ялинки на 
майдані Незалежності. Про це у своєму мікро-
блозі Twitter написав мер Києва Віталій Кличко. 
Інших подробиць міський голова не повідомив. 

Маленькі 
ковельчани 
відпочили 
у Німеччині 

Соло душі Олени Чорної 

У Луцьку організують масштабне свято 
квітів 

Гімнастична гордість Володимира-
Волинського, кандидат у майстри 
спорту 16-річна Олена Чорна з 
Льотничого виборола Гран-прі та 
перше місце на Міжнародному 
вокально-хореографічному фести-
валі «Талант-шоу», який відбувся у 
Трускавці. 

Чарівна та гнучка, мов лозинка, 
дівчина поєднала художню гімнас-
тику із сучасною хореографією і на 
одному диханні виконала «Соло 
душі» й «Акварель», лишивши дале-
ко позаду понад три десятки худож-
ніх колективів, які також у цьому 
курортному місті змагалися за най-
вищі титули. 

Із чотирьох років вона займаєть-
ся художньою гімнастикою у тре-
нера Олени Медведюк. Її спортивні 
результати говорять самі за себе. 
Перше місце виборола на всеукра-
їнському конкурсі «Таланти багато-
дітної родини», який три роки тому 
відбувся в «Артеку». Звідти привез-
ла комп’ютер. Третє — на міжнарод-
ному гімнастичному турнірі у Сієні 
в Італії. 

Кандидат у майстри спорту в 
складі збірної області виступала за 
Волинь і на чемпіонаті України, який 
днями відбувся в Ужгороді. 

— Увесь день розписаний по го-
динах, щодня вранці автобусом до-
бираюся на тренування до Луцька, 
— розповідає дівчина, — а вже звід-

ти — на стадіон у Володимир-Волин-
ський. Додому потрапляю близько 
десятої вечора. Такий напружений 
графік не дозволяє погуляти з друзя-
ми, хіба у вихідні. Та й субота і не-
діля не завжди бувають вільними. 
У гімнастиці постійно треба трену-
ватися, розтягуватися, відпрацьову-
вати всі елементи і вчитися новим. 
Якщо, бува, пропустиш день-два, а 
то й тиждень — це вже катастрофа, 
бо тіло не слухається, м’язи болять, 
а руки аж ніяк не хочуть тримати 
стрічку, скакалку чи м’яч. Коли ж 
тіло треноване, рухи скоординовані, 
то легше, хоча трапляються і непе-
редбачувані випадки. Як, приміром, 
у Трускавці. 

До виступу готувалася ретельно. 
Разом із хореографом Валентиною 
Карпюк. Відточували й «прогнали» 
кожен елемент: стрибки, повороти, 
різноманітні нахили — їй за допо-
могу юна гімнастка щиро вдячна. 
Сучасні хореографічні композиції 
назвали «Соло душі» й «Акварель». 
Чарівна та мила Оленка ніскілеч-
ки не хвилювалася, була впевнена у 
власних силах. Але невідомо з яких 
причин, як тільки виходила на сцену 
і розпочинала перші кроки, чомусь 
вмовкала музика... Так тривало кіль-
ка разів. 

— Коли і після третього разу му-
зика знову «заглючила», я мало не 
розплакалася, бо вже налаштувалася 
на перемогу, — згадує гімнастка. — 

Мене заспокоювали тренери, мама, 
навіть члени журі підбадьорювали. 
Такі музичні «глюки» траплялися 
не раз, але ж не на конкурсі такого 
рівня?! Коли ж нарешті мелодія за-
звучала в звичному ритмі, я не тан-
цювала, а літала по сцені, виконав-
ши композицію на одному диханні. 
Вочевидь, так натхненно виступила, 
щоб показати всім: ніщо мене не 
спинить на шляху до перемоги! Так 
воно і сталося. 

На цьому престижному фести-
валі наша землячка не мала рівних й 
виборола Гран-прі та перше місце. За 
перемогу вона нагороджена дипло-
мами і кубками, а за грошовий приз 
хоче купити вартісний ноутбук. До 
слова, кубків у неї понад два десят-
ки! Найбільш пам’ятні — з Варшави, 
Італії, Франції, а «артеківські» нага-
дують про відпочинок на Чорному 
морі. 

— Коли їду на змагання, як випа-
дає нагода, залюбки подорожую, — 
зізнається дівчина. — Заради занять 
гімнастикою відмовляю собі багато 
в чому. Приміром, щоб зберегти фі-
гуру, відмовляюся від солоденького, 
адже гімнастки мають бути легкі й 
рухливі, слідкую за харчуванням. А 
натхнення черпаю у своїх спортив-
них кумирів — Аліни Максименко 
та Ганни Безсонової, вихованок ві-
домої олімпійської гімнастки Ірини 
Дерюгіної. 

Можливо, у майбутньому і наша 

спортивна зірочка досягне тих ви-
сот, про які мріє, бо у неї є бажання, 
а терпіння і наполегливості їй не по-
зичати. 

Тетяна АДАМОВИЧ 

Міський голова підписав роз-
порядження про проведен-

ня свята квітів «Луцьк квітучий» 
24 серпня у Центральному парку 
культури і відпочинку ім. Лесі 
Українки. Воно приурочене до Дня 
Незалежності України. Створено 
оргкомітет і журі, яке визначить 
переможців. 

Захід має на меті популяриза-
цію української флористики, спри-
яння творчому потенціалу, фор-
мування традицій квітникарства. 
Учасниками «Луцька квітучого» 
можуть стати флористи-профе-
сіонали, підприємства, установи 
й організації незалежно від форм 
власності та галузевого підпоряд-

кування, об’єднання громадян, 
просто містяни. 

Працівники волинської «Укрпошти» 
допомагають колегам зі Сходу 

«Працівники Волинської ди-
рекції «Укрпошти» завжди 

відкликаються на прохання допо-
могти, — наголосив на черговій 
нараді в. о. директора Волинської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта» 
Олег Маріанович Гавришків, — 
особливо коли це стосується ко-
лег-поштовиків, яким необхідна 
підтримка. Кожен із нас, усвідом-
люючи важку ситуацію в Україні, 
повинен докласти всі зусилля, щоб 
зберегти нашу Батьківщину». 

Профспілкова організація від-
разу оголосила про збір коштів і то-
варів для працівників Донецької та 
Луганської дирекцій в усіх відділен-
нях поштового зв’язку Волинської 
області. Опинившись у скрутній си-
туації, люди потребують продуктів 
харчування, медикаментів, засобів 
гігієни тощо. 

Частину зібраних коштів витра-
тили на закупівлю медичних препа-
ратів. Продукти харчування, засоби 
особистої гігієни та багато інших 
речей першої необхідності, що над-
ходили до центрального складу, 
отримували з усіх куточків облас-
ті. Загалом гуманітарну допомогу 
склали у 106 картонних коробок із 
окремими списками речей. Відпра-
вили в ДОПП для передачі колегам 
— працівникам поштового зв’язку. 

Окрім вищезгаданих відправ-

лень, частину продовольчих товарів 
передали солдатам у Волинську об-
ласну організацію Української спіл-
ки афганців для доставки на блок-
пости, решту — в Луцьку військову 
частину 9971 — прикордонникам. 

У нелегкий для країни час ніх-
то не може залишитися байдужим, 
тому в кожному райцентрі Волин-
ської області, в кожній районній 
адміністрації організовують збір 
гуманітарної допомоги воїнам на 
Сході України. 

Колектив Волинської дирекції 
УДППЗ  «Укрпошта» ініціативний 
щодо проведення доброчинних 
заходів і тому долучився до всеу-
країнських акцій «Допоможи армії 
України» та «Намалюй лист солдату 
— напиши слова підтримки». В усіх 
відділеннях поштового зв’язку об-
ласті створено пункти збору товарів 
для відправлення військовослуж-
бовцям, задіяним в антитерорис-
тичній операції на Східній Україні. 
Пропонуємо всім узяти участь у 
благодійній акції на підтримку обо-
роноздатності країни. 

Поштовики Волинського краю 
продовжуватимуть збирати і пере-
давати товари першої необхідності 
нашим солдатам, тож давайте ра-
зом підтримаємо тих сміливців, які 
захищають наш народ і цілісність 
України! 

За сприяння міської влади 
впродовж місяця 24 дитини із 

пільгових категорій перебувало 
на відпочинку в м. Барзінгхаузен 
(Німеччина). 

Громадське товариство 
«Допомога дітям України», не-
змінним керівником якого вже 
20 років є Лілія Бішофф, щороку 
запрошує наших дітей ознайо-
митися з історією та культурою 
Німеччини. З українським коро-
ваєм ковельська група прибула у 
Барзінгхаузен. Члени цього то-
вариства радо зустріли і розміс-
тили у своїх домівках маленьких 
українців. Діти були у захваті від 
подорожі й отримали запрошен-
ня на відпочинок на наступний 
рік. 

Їм організували зустріч із 
бургомістром — паном Марком 
Ламаном, що провів дітей кори-
дорами мерії, будівлі якої понад 
300 років. Досить цікавою та по-
вчальною видалась екскурсія в 
аеропорт міста Ганновера. Ма-
ленькі ковельчани сповнені вра-
жень від німецьких зоопарків, 
басейнів, аквапарків і дитячих 
атракціонів, які радо зустрічали 
юних відпочивальників. 

Особливий «рецепт» від лікаря: ревнощі 
«лікуються» ударом пляшкою по голові 


