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У Білорусі за пісню про Путіна 
затримали українських 
футбольних фанів 
9 жовтня, після матчу відбірного турніру чемпіонату 
Європи 2016 року Білорусь–Україна у місті Борисові, 
білоруські силовики затримали за нецензурну лайку 
та пісню про Путіна футбольних вболівальників, се-
ред яких є громадяни України. За повідомленнями 
місцевих фанатів, затримано і понад 30 білорусів, які 
скандували разом із українцями. Сьогодні більшість 
із них уже повернулися в Україну. 

96 ветеранів УПА у Луцьку 
отримують щомісяця 500 грн
допомоги 
Луцький міський голова з нагоди 72-ї річниці заснування 
Української повстанської армії вручив Подяку членам 
Луцької міської організації братства ОУН-УПА імені пол-
ковника Клима Савура Марії Ткачук та Ользі Лавренчук. 
На обліку в департаменті соцполітики перебуває 96 вете-
ранів УПА. Відповідно до Програми соціального захисту 
населення на 2011–2015 роки, їм проводиться щомісячна 
соціальна виплата в розмірі 500 гривень кожному. 

Бути матір’ю — не тільки щастя, але й гордість 

Міліціонери 
допомогли 
краматорському 
сиротинцю 

У Харкові почнуть споруджувати зимове 
містечко для переселенців 7 жовтня в приміщенні Волинської 

облради званням «мати-героїня» 
було нагороджено 28 лучанок. Оль-
га Дубіцька, жінка, що подарувала 
життя вісьмом діткам, а віднині 
мати-героїня, поділилася своєю 
історією. 

«Сама я українка, але довгий час 
проживала в Таджикистані, в місті 
Душанбе. В 1994 році разом із сім’єю 
повернулася на батьківщину. Пра-
цюю у сфері інтернет-торгівлі. Що 
цікаво, в батьків я була одна, тому 
себе вважаю якоюсь мірою «першо-
відкривачем» і сподіваюся, що мою 
справу продовжать мої діти. Дитин-
ство в мене було чудове. Дуже лю-
била спорт, наполегливо займалася 
плаванням. Це стимулювало мене, 
вчило концентруватися і перемага-
ти. Зараз усю увагу зосереджую на 
спілкуванні з дітьми, на взаєморо-
зумінні. Знаєте, мені здається, що 
завдання батьків (як і у лікарів) — 
не нашкодь. Важливо побачити і 
зрозуміти, чого дитина дійсно хоче, 
і допомогти їй у цьому. Подекуди 
амбіції батьків зашкалюють: вони 
змушують дітей займатися тим, що 
не завжди їм до душі. Думаю, це не-
правильно. 

Коли одружувалася, не думала, 
що стану матір’ю восьми дітей. Хо-
тіла трьох. У нашому суспільстві по-
бутує такий стереотип: родина — дві 
дитини. Я ж бо вирішила піти далі… 
Зараз у мене 4 дівчинки та 4 хлоп-
чики. Два студенти: син навчається 
на кухаря, донька — на дизайнера 
одягу. Цьогоріч знову маю першо-
класника. Діти в мене танцюють, на 
місці не сидять. Постійно чимось 
зайняті. Я вважаю, що в людини не 
може не бути вільного часу для яки-
хось справ. Завжди можна відкласти 
телебачення, диван і знайти час на 
все». 

На запитання «Про що мріє 
мама-героїня?» Ольга відповідає: 
«Мрію про одне: щоб був мир. Стар-
шому прийшла повістка. Ми приїха-
ли сюди з Таджикистану, можна ска-
зати, з такого самого пекла (з травня 
1992-го по червень 1997-го в Таджи-
кистані точилася громадянська ві-
йна. — Ред.). Ніколи не подумала б, 
що й в Україні може початися щось 
подібне». 

На сьогодні понад 130 тисяч 
українок удостоєні звання матері-
героїні. Важливо, що влада продо-
вжує підтримувати «супер-матусь», 
адже вони дійсно потребують цьо-

го. Потребують не так матеріальної 
підтримки, як елементарної уваги. 
Подарувати життя — найгеніальні-
ший подвиг, а кожна любляча мама 
в пам’яті своїх дітей завжди буде ге-
роїнею. 

Сергій ФІЛЮК 

Правоохоронці волинського 
зведеного загону на чолі з 

полковником міліції Анатолієм 
Шумиком спільно із представни-
ками зведених загонів Київщини 
та Вінниччини, а також Одесько-
го державного університету вну-
трішніх справ відвідали крама-
торський дошкільний дитячий 
будинок № 3 «Гайок» Донецької 
області. 

За ініціативою командуван-
ня та за підтримки всього особо-
вого складу вищезазначених під-
розділів бійці зведених загонів 
виявили бажання підтримати 
маленьких сиріт. У дитбудинку 
виховується майже 40 особливих 
діток, зокрема й зі Слов’янська, 
від яких відмовилися рідні або 
батьки яких перебувають у міс-
цях позбавлення волі. 

Представники зведених за-
гонів придбали та передали ді-
тям речі першої необхідності, 
продукти харчування та канц-
товари. Та найбільше потішила 
вихованців та їхніх вихователів 
новесенька пральна машина. 

Литовські князі знову 
повернулися в Луцьк 
10 жовтня в Художньому музеї 
Луцька відкрилася виставка картин 
відомого литовського художника 
Артураса Слапшиса «Портрети пра-
вителів і відомих діячів Великого 
князівства Литовського», присвя-
чена 585-річчю з’їзду європейських 
монархів у місті над Стиром. 

Як відомо, з’їзд 1429 року мав 
розв’язати політичні й економічні 
суперечності в центрально-схід-
ній частині континенту, зокрема 
вирішити так зване волоське (ру-
мунське) питання, створити анти-
турецьку коаліцію, розрішити ре-
лігійні протиріччя в тогочасному 
християнстві. Та найголовнішою 
передумовою його скликання було 
коронування князя Вітовта, яке, на 
жаль, так і не відбулось. Оскільки 
цей акт мав би надати Вітовту титул 
короля і від’єднати Литву та Русь від 
Польщі. 

Відзначити ювілейну дату в 
Луцьку планувалося широко та пом-
пезно. Зокрема, в замку Любарта 
мало відбутися театралізоване дій-
ство, що відтворило б цю історичну 
подію, яка в 1429 році мала не лише 
європейське, але й світове значен-

ня. З огляду на це в червні навіть 
відмінили традиційне свято «Ніч у 
Луцькому замку». Та, як кажуть, не 
судилося. Бойові дії на Донбасі вне-
сли в плани місцевої влади корек-
тиви. Тому центральним заходом 
у відзначенні цієї знакової в історії 
краю події стало відкриття виставки 
литовського художника Артураса 
Слапшиса «Портрети правителів та 
відомих діячів Великого князівства 
Литовського». 

Розпочалося дійство урочистою 
зустріччю гостей, про появу яких 
сповістив Луцький кликун. Далі 
вони у супроводі рицарів та дам у 
середньовічному вбранні заходять 
у зали Художнього музею. До речі, 
будинок, відомий у місті як Шляхет-
ський, споруджено в XVІI cтолітті 
на фундаментах давнього княжого 
палацу. Під його древніми склепін-
нями цього погожого та по-літньому 
теплого дня відбулася зустріч відра-
зу двох князів — Дмитрія-Любарта 
Гедеміновича та Вітовта Великого 
(останнього, до слова, зіграв литов-
ський актор). Артисти Волинського 
академічного обласного музично-
драматичного театру подарували 
учасникам заходу виставу, присвя-

чену подіям початку XV століття. 
Відчути тогочасну атмосферу допо-
магав і ансамбль старовинної музи-
ки «Львівські менестрелі». 

— Українці ще у ті давні часи 
заявили про наміри жити у мирі й 
співдружності з європейськими на-

родами, — сказав, вітаючи авторів, 
організаторів та гостей виставки го-
лова облдержадміністрації Володи-
мир Гунчик. — Минули століття, але 
кордони України і тепер у небезпеці. 
І, як у ті далекі часи, ми знову відчу-
ваємо могутню підтримку дружньо-
го нам литовського народу. Щиро 
дякуємо вам за це. 

Голова обласної ради Вален-
тин Вітер, Луцький міський голова 
Микола Романюк у своїх вітальних 
виступах відзначили, що завдяки 
литовським митцям і науковцям 
жителі Волині отримали чудову на-
году долучитися до спільної історії 
двох братніх народів. 

Про багато цікавих сторінок 
із нашого далекого минулого роз-
повіли учасникам цієї захопливої 
мистецької імпрези автор картин 
Артурас Слапшис, власник цієї ко-
лекції (45 полотен) Антанас Гедвілас, 
історики Томас Баранаускас та Інга 
Баранаускієне. 

Оглянути виставку «Портрети 
правителів та відомих діячів Велико-
го князівства Литовського» можна у 
Художньому музеї упродовж місяця. 

Микола ЯКИМЕНКО 

У Харків прибули перші ванта-
жівки з німецькими модулями 

для спорудження транзитного міс-
течка, в якому взимку проживати-
муть переселенці зі Сходу України. 
Про це розповів голова Держслуж-
би з надзвичайних ситуацій Сергій 
Бочковський. 

Він зазначив, що безпосеред-
ньо на місці облаштування тран-
зитного містечка у Харкові вже 
розвантажено бокси з житловими 
модулями. 

Самі будиночки будуть збира-
тися з десяти боксів. До їх монтажу 
залучатимуть німецьких інжене-
рів, підрядні будівельні організа-
ції. 

«У цих будиночках буде під-
ключено електроенергію, а також 
підведено всі комунікації: каналі-
зацію та водопровід. Також вста-
новлять дитячі майданчики. По-
вністю завершити будівництво 
селища у Харкові планують до 
кінця грудня», — розповів голова 
ДСНС.

Протягом місяця прибуде ще 
близько 100 вантажівок із модуля-
ми для спорудження транзитних 

містечок у трьох областях: За-
порізькій, Дніпропетровській та 
Харківській. 

Бочковський також розповів, 
що до Харкова вирушать машини 
гуманітарного вантажу з Німеччи-
ни, де буде побутова техніка, медо-
бладнання, медикаменти, одяг та 
інші речі першої необхідності. Піз-
ніше в місто прибудуть ще 15 ма-
шин із гуманітарною допомогою. 

Як відомо, 7 жовтня 112 ван-
тажівок із «гуманітаркою» від Ні-
меччини прибули в Україну. 

Виступає художник Артурас Слапшис 

Можливо, ця чарівна пані є далеким нащадком зображених на полотнах лицарів

 Князь Вітовт залишився задоволений виставкою


