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Життя
У Луцьку розігруватимуть «побачення», щоб 
допомогти бійцям АТО 

Зниження рівня води може призвести до 
загострення екологічного стану 

У краєзнавчому 
музеї відкрилася 
виставка 
«Неоголошена 
війна. Волинський 
рахунок» 

Правозахисники презентували мобільний 
додаток «Міліція під контролем» 

У минулому машиніст паровоза, 
а тепер 95-річна пенсіонерка з 
Володимира-Волинського має добру 
пам’ять і слух, а затим, не виходячи з 
квартири, може розрізнити звук то-
варняка чи пасажирського поїзда, які 
щодня їздять біля її будинку на вулиці 
Привокзальній. 

Згадуючи свої дитячі роки у Забай-
каллі (у цьому краї минули її дитин-
ство і юність), Ніна Прокопівна каже, 
що пам’ятає і голод, і холод. Важко 
жилося їхній багатодітній родині Ко-
рякіних, але не доведи Бог, щоб хтось 
щось украв — за це суворо карали. 
У цьому селищі дві вулиці населяли 
поселенці-засуджені, то Корякіни за 
молоко вимінювали у в’язнів хліб. На 
їхню велику сім’ю видавали у місяць 
по два кілограми оселедців, виходило 
16. Рибу вимочували, завертали у ка-
пустяне листя і пекли. 

Ніні, як найстаршій із семи дітей, 
довелося зовсім юною піти на роботу 
зв’язківцем-оператором на місцеву за-
лізницю. Вона вміло передавала теле-
графічним ключем через азбуку Мор-
зе інформацію про ешелони, встигала 
оббігати їх, зареєструвати. Оте перше 
заняття так їй сподобалося, що згодом 
вступила у школу залізничних тех-
ніків, яка відкрилася в Читі. У цьому 
місті вона не тільки здобула професію, 
а й зустріла своє кохання. Олексій Гор-
булько приїхав із Ізяславщини вчити-
ся на залізничника, познайомилися 
вони у 38-му, а розписались у 41-му, 
вже коли йшла війна. 

У воєнне лихоліття Ніна пропра-
цювала машиністом тяглового паро-
воза, який тоді жартівливо називали 
«овечкою» (від марки ОВ), тягала по-
над 15 вагонів, возила вугілля із за-
байкальських шахт, обладнання для 
військового аеродрому, що будувався 
в Забайкаллі. 

У 45-му молоде подружжя Гор-
бульків направили відбудовувати за-
лізницю на Західній Україні. Чоловік 
трудився дорожнім майстром на ко-
вельській підстанції, дружина — ма-
шиністом. Спершу мали кімнатку у 
Рівному, потім жили у вагончику в 
Ковелі, пізніше у Володимирі їм дали 
квартиру в триповерховому будинку 
понад колією на Привокзальній. І до-
нині пані Ніна мешкає у цьому ошат-

ному помешканні, збудованому поля-
ками у далекому 1929 році. Це житло 
на десять літ молодше від його госпо-
дині, побудоване на совість, добротно. 
«Усі двері та вікна у ньому хоч і давні, 
а замки і ключі досі служать», — каже 
пенсіонерка. 

Пишається жінка і своєю родо-
словною. Відомо, що за царя суворий 
Забайкальський край був місцем по-
селень декабристів. Як виявилося піз-
ніше, будинок, де жили батьки Ніни, 
був зведений поряд із колишньою ка-
плицею Миколи Чернишевського. До-
рослі таїли від дітей і родовід із боку 
матері. Вже пізніше дівчина взнала, 
що є нащадком декабристів. Один 
із її предків із Брянщини на прізви-
ще Свєркунов був заарештований за 
участь у Південному таємному това-
ристві Павла Пестеля та висланий у 
Забайкалля. За ним поїхала дружина, 
а згодом і рідня, котра довідалась із 
листів арештанта про багатства цього 
краю. Туди його брати возили продук-
ти, міняли їх на хутро соболя, білки, 
песця. А з часом там і осіли. 

Ще один далекий родич пані Ніни 

був засуджений за співчуття чи то 
участь у замаху на Миколу ІІ і три 
роки відсидів у кайданах у Ведмежих 
горах. Пізніше він допомагав більшо-
викам. А наприкінці 30-х років за ним 
приїхав «воронок» — і вже його ніхто 
не бачив. Його дружині, котра дома-
галася правди через Калініна, вдалося 
довідатися про смерть чоловіка, ко-
трий помер дорогою на Колиму. 

У новому році Ніна Прокопівна 
святкуватиме 96. Незважаючи на та-
кий поважний вік, вона ще добре чи-
тає, цікавиться історією та новинами 
залізниці. Разом із донькою Клавді-
єю виписують чотири газети. Жінка 
каже, що змолоду всю сім’ю обшивала, 
в’язала спицями навіть пальта, а її по-
мічниця — швейна машинка «Зінгер», 
куплена у 1938 році, — досі не знає 
ремонту. Шкодує, що не може зайти 
на грядку, яку колись облаштувала на 
місці воєнної воронки — там у війну 
німці бомбили водонапірну башту. 
Зате тішиться донькою, котра варить 
смачне варення й вміло хазяйнує на 
городі, отож мають власну городину. 

Тетяна АДАМОВИЧ 

Цьогоріч повені на Волині не буде. 
Про це повідомив начальник об-

ласного управління водних ресурсів 
Ростислав Кравчук. 

— Оскільки протягом чотирьох 
останніх місяців 2014-го та в січні–
лютому цього року в області випало 
менше норми опадів, а сніговий по-
крив повністю відсутній, то повені 
не очікуємо, — запевнив Ростислав 
Сергійович. — Але це не означає, що 
погодні умови не спричинять форму-
вання весняно-літніх паводків, які, як 
правило, завдають більше збитків. 

Начальник обласного управління 
водних ресурсів також зауважив, що 

нині є тенденція до зниження рівня 
води в усіх водотоках області. На ме-
ліоративних системах Любешівського, 
Ратнівського та Маневицького райо-
нів періодично працює від однієї до 
дев’яти насосних станцій, якими вже 
перекачано три мільйони кубометрів 
надлишкових вод. 

Начальник Волинського центру з 
гідрометеорології Ростислав Бондар-
чук додав, що на річках області спо-
стерігається досить низьке та слабо 
виражене водопілля. В результаті це 
може призвести до загострення еко-
логічного стану — не буде відбуватися 
прочищення русел.  

Мета цієї новації — надати кож-
ному громадянину можливість 

«під рукою» мати правову інформа-
цію про те, як поводитись із право-
охоронцями в різних життєвих си-
туаціях, як запобігти чи вирішити 
конфлікти з міліцією. Ініціатором 
створення додатку виступила Асо-
ціація українських моніторів до-
тримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів. Правовий 
порадник має веб-версію на сай-
ті http://policeundercontrol.org/pc/. 
Там само можна знайти кнопки для 
завантаження мобільного додат-
ку власникам операційних систем 
Android та iOS. 

Порадник складається із 17 роз-
ділів і містить важливі для сього-
дення питання, серед яких: «Зу-
стріч із міліціонером на вулиці», 
«Спілкування з працівником ДАІ», 
«Особистий огляд і огляд речей мі-
ліціонером», «Вас звинувачують в 
адміністративному правопорушен-
ні», «Вас викликають у відділення 
міліції», «До Вас прийшов міліціо-
нер», «Фото-, відео-, аудіофіксація 
діяльності міліції» та інші. Крім 
того, в ньому містяться телефони й 
адреси територіальних відділень мі-
ліції, а також контакти організацій, 
де можна отримати консультацію чи 
правову допомогу. 

Журналісти «Відомостей» ви-
рішили перевірити, як працює пра-
вовий порадник. Додаток виявився 
недопрацьованим, старіші моделі 
телефонів не у повному обсязі відо-
бражають інформацію користуваче-
ві, тоді як на нових пристроях про-
блем немає. 

Волиняни передали 
військовим книги 
Акцію «Книга для солдата» Волинська обласна дер-
жавна адміністрація оголосила наприкінці минулого 
року. Письменники та поети, літератори та небайду-
жі волиняни підтримали це починання. В основному 
приносили художню літературу, хтось приніс навіть 
малесеньке Євангеліє. До зібраних книг були додані 
нещодавно видані твори волинських письменників. 
Усі зібрані книжки передані бійцям 14-ї окремої 
механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. 

У Майдані взяли участь 
10 мільйонів людей 
Євромайдан перейшли 10 мільйонів людей. 
Про це повідомив представник Президента у 
ВР Степан Кубів, який за часів Революції гіднос-
ті був комендантом Майдану. «Хочу нагадати, 
що на Майдані було більше 10 мільйонів людей 
за цей період. У день ми витрачали від 6 до 
36 тонн води, більше тисячі літрових тушонок, 
більше тисячі кілограмів ковбасних виробів, 
більше 500 кіло сирів, до тонни каш і круп», — 
заявив Кубів. 

Студенти завдяки програмі «Еразмус+» 
можуть безкоштовно навчатися 
у Євросоюзі 

19 лютого в Луцьку пройшов 
інформаційний день про-

грами «Еразмус+» для науково-ви-
кладацького складу та студентів 
вишів. На захід завітали викладачі 
та студенти Волинського інституту 
економіки та менеджменту, Схід-
ноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки та 
Луцького національного технічного 
університету. 

За словами представника націо-
нального  офісу «Еразмус+» в Укра-
їні Олени Оржель, 18–20% заявок 
на отримання гранту на навчання, 
викладання чи спільний проект 
між ВНЗ України та країн Євросо-
юзу успішно затверджуються. І це 
доволі високий показник! 

«Європейський Союз виділяє 
великі кошти на те, щоб наші сту-
денти і молоді науковці могли отри-
мати досвід навчання й викладання 
у найкращих вишах Європи (оплата 
за навчання, стипендія, оплата за 
проїзд, реєстраційні внески), — за-
уважила її колега Світлана Бацю-
кова. — І цим варто скористатись! 
Так, наприклад, студент, який ви-
грав грант на навчання для здобут-
тя кваліфікаційного ступеня PhD, 
отримує майже таку ж стипендію, 
як і викладач європейського вишу 
такого освітньо-кваліфікаційно-
го рівня. Нічого складного в тому, 
щоб подати заявку на програму, не-
має. Студент може це зробити як 
від ВНЗ, так і самостійно. Вся необ-

хідна інформація є на нашому сайті 
http://www.erasmusplus.org.ua/». 

 ДОВІДКА

«Еразмус+» — програма Європей-
ського Союзу на період 2014–
2020 рр., що підтримує проекти, 
партнерства, заходи і мобільність у 
сфері освіти, професійної підготов-
ки, молоді та спорту. 

У 95 років Ніна Горбулько
і досі зустрічає поїзди

Під такою назвою у Волин-
ському краєзнавчому музеї 

увазі відвідувачів представлена 
виставка про події на сході Укра-
їни, починаючи з весни 2014 р. і 
до сьогодні. Переживши страшні 
розстріли на Майдані в лютому 
минулого року та анексію Кри-
му, Україна була втягнута у нео-
голошену війну. Щодня держава 
живе страшними звістками про 
нових убитих військових та мир-
них громадян. Працівники відділу 
новітньої історії ще минулої весни 
встановили стенд із волинянами, 
загиблими під Волновахою. Піз-
ніше загиблих волинян ставало 
більше, і тепер у кількох вітринах 
виставки — портрети убитих зем-
ляків, які захищали нашу землю. 
Також на виставці представлені 
карти ведення боїв, документи, 
плакати із закликами припинення 
війни, дитячі малюнки та листи. 

У Луцьку стартує другий тур бла-
годійного аукціону побачень. 

Основна його мета — збір коштів 
для допомоги та забезпечення во-
линських військових, призваних у 
рамках четвертої хвилі мобілізації. 
Волонтери обласного координацій-
ного центру допомоги учасникам 
АТО закликають активних, свідомих 
та небайдужих до нинішніх подій у 
країні лучан й волинян допомогти 
нашим героям. Акція проходитиме з 
23 лютого по 10 березня. 

Аби взяти участь в акції, необ-
хідно долучитися до спільнот «Аук-
ціон побачень. Луцьк/Допомога 
бійцям АТО» у соцмережах «ВКон-
такті» та Facebook. Усі умови, онов-
лення та новини можна переглядати 
на офіційних сторінках аукціону. 

Побачення та збір коштів будуть 
відбуватися безпосередньо в місті 

Луцьку. 
Щоб узяти участь в акції (для 

лотів), необхідно написати органі-
заторам у соцмережі «ВКонтакті», 
прикріпивши свою фотографію та 
вказавши прізвище, ім’я, вік, рід 
діяльності та номер мобільного те-
лефону. Лоти з’являтимуться у від-
повідних альбомах у порядку над-
ходження. Учасниками акції можуть 
бути особи, яким на момент її про-
ведення виповнилося 16 років. 

Для покупців участь в аукціоні 
передбачає: стартову ціну 20 гри-
вень та кожну наступну ставку не 
менше ніж 10 гривень (без копійок). 
Ціну покупець вказує під фото-
графією лота. Переможцем вважа-
тиметься покупець, який запропо-
нував найвищу ставку на момент 
завершення конкурсу. 


